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دراسة تأثير توزيعات األرباح على العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء
المالى فى ظل المدخل غير الخطى
المستخلص:
ددة
ته د ا ال ارسددة الحاللددة نلددل تخنددل الل د ل راددر الخإددل ل ارسددة م د ن تلاللددة ددود
رار إلة تأ ذ شكل منحندل يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل ذلد ىدل العكد
من الع ي من ال راسات التل ش ضحت شن الع ة يانهلا إلة تأ ذ شدكل دم مسدت.ل كلدا تهد ا
هذه ال راسة شيضاً نلل دراسة تأثار توزيعات اارباح النق ية كلتغار ُمحفز ىل الع دة رادر الخإلدة
اللحتلىة يان ااطةإة اا تلاولة ااداا اللالل كلا يت ن تبار شثر كل من ج اللنةأة الرافعة
ُ
اللاللددة فددافل ال د ل ىددل ااداا اللددالل كلتغا درات ر ايلددة ذل د مددن د التإخا د ىددل انددة
تتكون من  40شركة م ر ة بلؤشر اللسةوللة اا تلاولة لىةركات بالخورفدة اللردرية د الفتدرة
ا د ة يلاطدات مومسدون
من  2014تل  2019ت الحرو ىل يلاطات القدوام اللاللدة مدن د
ر يتد ددرز كلد ددا ت د د الحرد ددو ىد ددل يلاطد ددات اللسد ددةوللة اا تلاولد ددة مد ددن د د شد ددركة مرد ددر لنةد ددر
اللعىومات استخ م البا ث لتحىادل الخلاطدات الع يد مدن ااسدالاص اي رداملة شهلهدا تحىادل ااطحد ار
اللحتلىددة يددان
متع د د الح د د  )Polynomial Regressionلىتحق د مددن الع ددات راددر الخإلددة ُ
اللتغارات
تإخا طلوذج ايطح ار متع د الح د من ال ر ة
ش ضحت طتامج التحىال اي رامي من
دة رادر إلدة معنويدة تأ دذ شدكل
الثاطلدة ( )Quadratic Polynomial Regressionدود
منحنل ىل شكل را  Uمعكوس يان اللسةوللة اا تلاولة فل الفترة الحاللدة ( )Tااداا اللدالل
ددة راددر إلددة لكنهددا
ددود
فددل الفتدرة التاللددة ( )T+1مقاسداً بلعد العامد ىددل قددو اللىكلددة
راددر معنويددة للسددت ذات دالددة ن ردداملة ن د سلدداس ااداا اللددالل بلع د العام د ىددل اافددو
بالتددالل تةددار هددذه النتددامج نلددل شن الع ددة يددان ااداا اللددالل اللسددةوللة اا تلاولددة د تلاددل نلددل
ددة إلددة تأ ددذ شددكل ددم
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل بةددكل شكخددر مددن كوطهددا
كوطهددا
مسدت.ل كلددا ش ضدحت النتددامج د م دود تددأثار معنددو لتوزيعدات ااربدداح النق يددة ىدل الع ددة راددر
الخإل ددة ي ددان اللس ددةوللة اا تلاول ددة مؤشد درات ااداا الل ددالل بلعن ددل ددر ا يو د د ت ددأثار تف ددا ىل
لىلسددةوللة اا تلاولددة توزيعددات ااربدداح د الفت درة الحاللددة ( )Tىددل ااداا اللددالل د الفت درة
التاللة (.)T+1
كلمات الفهرسة :شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
الح د توزيعات اارباح النق ية

دة رادر إلدة ايطحد ار متعد د
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محمد جمال

Study the effect of Dividend on the relationship between Social
Responsibility Activities and Financial Performance through the Nonlinear Approach
Abstract:
The current study aims to adopt the non-linear approach to study the
possibility of a non-linear relationship that takes the Shape of a curve between
social responsibility activities and financial performance, in contrast to many
studies that showed that the relationship between them is linear and takes the
Shape of a straight line This study also aims to examine the effect of cash
dividends as a moderator variable on the potential non-linear relationship
between social activities and financial performance. The effect of the firm size,
financial leverage, and net income on financial performance are also tested as
control variables. This has been achieved by applying to a sample consisting of
40 companies listed in the Corporate Responsibility Index of the Egyptian Stock
Exchange, during the period from 2014 until 2019. The financial data has been
collected from Thomson Reuters database. CSR data has been collected from
Company of Egypt for Information Dissemination (EGID). The researcher used
many statistical methods to analyze the data such as “Polynomial Regression
models”, to verify whether the potential non-linear relationships between the
variables are existed.
The results of statistical analysis, through the application of the Quadratic
Polynomial Regression, indicated that there is significant non-linear relationship
that may take the shape of an inverted U-shaped curve between social
responsibility in the current period (T) and the financial performance in the
following period (T + 1) as measured by return on equity (ROE), and that there is
no significant non-linear relationship between social responsibility and financial
performance as measured by return on assets (ROA). Consequently, these
results confirm that the relationship between financial performance and social
responsibility tends to be a non-linear relationship that takes the shape of a
curve more than it is a linear relationship that takes the shape of a straight line .
The results also showed that there is no significant effect of the cash dividends
on the non-linear relationship between social responsibility and financial
performance indicators (ROA & ROE). In other words, there is no interaction
effect of social responsibility and cash dividends during the current period (T)
on the financial performance during the next period (T+1).
Keywords: Social Responsibility, Financial Performance, Dividends, Nonlinear relationship, Polynomial Regression Model.
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 .1المقدمة وطبيعة المشكلة:

مجاات الج النقاش الفكر يان الكثار من
تُلثل اللسةوللة اا تلاولة لىةركات ن
البا ثان من اث مخلعة شهللة م نلتزام اللنةآت باللسدةوللة اا تلاولدة تأثارهدا ىدل ااداا
اللددالل طتلجددة لت ازيد ايهتلددام بةددكل مإددرد باللسددةوللة اا تلاولددةن طاد اًر لتركاددز مجتلد اا لددا
ددود الع ي د مددن الضددغوس اا تلاولددة السلاسددلة
ىددل القضددايا الخاةلددة اا تلاولددة اا سلددة
اي ترادية ىل ندارة اللنةآت من ش ل اا ذ فل اي تبار اآلثار اا تلاولة الخاةلة الناتجة ن
ملارسددة شطةددإتها اي ترددادية فىق د شد ذل د نلددل زيددادة ايهتلددام باللةدداركة اللجتلبلددة الخاةلددة
طلددو ج د ااطةددإة الللارسددات اللرتبإددة يهددا ىددل طإددا اس د هددو مددا شد نلددل زيددادة ج د
ايطف ددا اللد درتبم يه ددذه ااطة ددإة زي ددادة جد د اللد دوارد اللخرر ددة له ددا م ددن خ ددل اللنة ددآت ل دداد
2014ن )Barnea & Rubin, 2010

تةددار د ارس دة ( Arendt & Brettel (2010نلددل شن ج د ايطفددا ىددل ااطةددإة
اا تلاولة الخارية فل الوايات اللتح ة اامريكلة فل ام  2008فقم فل للا يقرب من 310
يىاون د ار لق ظدل جد هدذا ايطفدا فدل ت ازيد مسدتلر تدل تجدا ز ال د  400يىادون د ار ا
مرة فل ام 2017ن اث يىغ مايقرب مدن  410يىادون د ار مقارطدة بعدام  2016الدذ يىدغ هلد
ج ايطفا  389يىاون د ار تقريباً ( )Giving USA Foundation, 2018يانلا تزاي ج
ه ددذا ايطف ددا بى ددغ ش ى ددل مس ددتويات ف ددل ددام 2018ن ا ددث يى ددغ م ددايقرب م ددن  427يىا ددون د ار
( )Giving USA Foundation, 2019كلددا شن ج د ايسددتثلارات العالللددة فددل ااطةددإة
اا تلاولة الخاةلة فل ام  2012يىدغ  13 3تريىادون د ار ززدادت هدذه ايسدتثلارات بةدكل
فترة ردارة ادث يىغدت  18 8تريىادون د ار فدل دام )GSIA, 2014( 2014
كخار اً
يانلا يىغ ج هذه ايستثلارات  22 9تريىاون د ار تقريباً فل ام  2016فل ام  2018يىدغ
مدا يقدرب مدن  30 7تريىادون د ار ( )GSIA, 2018لقد ششدار كدل مدن Barnea & Rubin
) (2010نلل شن النفقات اا تلاولة فل الع ي من الةركات شفدبحت دزااً شساسدلاً مدن لىلاتهدا
ددام
فعىددل سددخال اللثددا شددركة انا د ار نللكتري د اامريكلددة ( )General Electricامددت د
 2007بإطفا ما يقرب من  3يىاون  160مىاون د ار ىل الخرامج اا تلاولة اللختىفدة ىدل
التكنولو لددا التقنلددات الخاةلددة الج يد ة لىحد مددن اآلثددار السددىخلة اطةددإتها ىددل الخاةددة هددو مددا يلثددل
والل  %15من شربا ها
لقد نطعكد ذلد ىددل تو هددات البددا ثان بضددر رة زيددادة ايهتلددام ي ارسددة الع ددة يددان
ج د ايسددتثلار ايطفددا اللت ازي د ىددل شطةددإة ب درامج اللسددةوللة اا تلاولددة مددن خددل الةددركات
م تأثار ذل ىل شدامها اللالل سللتها فل ااسدوا اللاللدة – ش اآلثدار اي تردادية اللحتلىدة
لللارسدة ااطةددإة اا تلاولددة -افدة فددل ظددل دود الع يد مددن اآلراا التدل تةددار نلددل نمكاطلددة
تدأثار التكداللا اللرتفعدة اطةددإة اللسدةوللة اا تلاولدة ىدل ااداا اللددالل بردورة كسدلة لدداد
2014ن .)Izzo & Donato, 2012; Ahmed, 2017; Law et al. 2019
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يةدار كدل مدن ( Lee & Park, 2009; Mishra & Suar, 2010; Awaysheh et
 )al., 2020نلل شط من الضر ري تح ي تأثار شطةإة اللسةوللة اا تلاولة لىةركات ىل ااداا
اللددالين اددث تعتخددر ا د ة مددن القضددايا الهامددة الرملسددلة ىددل الددرر مددن تع د د ال ارسددات التددل
ش ريت فدل هدذا اللجدا نا شن هدذه النقإدة البحثلدة ما ازلدت محدل د ا كخادر يدان البدا ثانن ادث
ة
ة إلة مردية ش
توفل البا ثان نلل طتامج متباينة مختىفة فل ظل الل ل الخإل
ة)
م ود
إلة كسلة ش
دفعدت هدذه النتدامج اللختىفدة الع يد مدن البدا ثان مثدل )،Barnett & Salomon (2012
(،Maqbool & Bakr (2019) ،Sun et al. (2019( ،Nollet et al. (2016
) Nuber et al. (2020) ،Franco et al., (2020نلددل محا لددة د ارسددة هددذه الع ددة مددن
دة رادر إلدة شكثدر تعقاد اً اللد ل رادر الخإدل Non-
مناور مختىد هدو ن تلاللدة دود
 )linear or Curvilinear approachيان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللاللن اله ا
من ذل هو محا لة فه مخلعة الع ة يانهلا ىل طحدو شفضدل فهد كل لدة نسدتجابة ااداا اللدالل
لىسىوكلات اا تلاولة
يلكد ددن تقسد ددل هد ددذه ال ارسد ددات التد ددل تنا لد ددت الع د ددة راد ددر الخإلد ددة يد ددان شطةد ددإة اللسد ددةوللة
دة
اا تلاولة ااداا اللالل نلل مجلو تان رملسداتان :المجموعة األولى ،توفدىت نلدل دود
رار إلة تأ ذ شكل را  )U-Shaped( Uيدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللداللن
ة كسدلة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللداللن السدخص فدل
يعنل ذل شن هناك
ذلد د شن ملارس ددات اللس ددةوللة اا تلاول ددة ند د مس ددتوياتها اللنخفض ددة طس ددخلاً تتض ددلن الع يد د م ددن
التكدداللا التددل تتحلىهددا اللنةددأة تلثددل خة داً مباش د اًر ىددل شدااهددا نضدداف ًة نلددل شن العوام د اللندداف
اللرتبإددة يهددا لددن تتحق د ن د هددذه اللسددتويات اللنخفضددة مددن الللارسددات اا تلاولددة لددن ي ددت
ندراكهددا يواسددإة اامدراا شفددحاب اللرددال اللختىفددة يسددتلر ذلد ايطخفدداأل فددل ااداا اللددالل
تل الوفو نلل طقإة معانة يخ ش بع ها ااداا اللالل فل ايرتفاع مرة ش ر ىل طحو ش ىل مدن
ة مردية) السخص فل ذل شن اللنةأة تخ ش فدل تحقاد مسدتويات
اللستو الساي لهذا ااداا
مرتفع ددة م ددن الللارس ددات اا تلاول ددة بالت ددالل تحقاد د الل ازي ددا اللن دداف اللرتبإ ددة يه ددذه الللارس ددات
بةدكل يفدو التكدداللا التدل تتحلىهدا فددل سدخال شداا هددذه الللارسدات كلدا يلكددن ل مدراا شفددحاب
اللرددال ندراك هددذه الللارسددات ش ددذها فددل اي تبددار فددل د ارراته ايسددتثلارية هددو مددا يددؤد فدل
النهايدة نلدل تحسدن ااداا اللدالل مدن شمثىدة هدذه ال ارسدات ;(Barnett & Salomon, 2012
Miras‐Rodríguez et al., 2015; Chen et al., 2018; Franco et al., 2020; Nuber
).et al., 2020
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل ددرا U
شمددا المجموعـــة اليانيـــة ،فق د توفددىت نلددل ددود
معكوس ( )Inverted U-Shapedيان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللداللن يعندل ذلد
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شن نرتب دداس اللنة ددأة بللارس ددات اللس ددةوللة اا تلاول ددة زي ددادة مس ددتو شداا ه ددذه الللارس ددات يد درتبم
مردياً بااداا اللدالل لىلنةدأة طتلجدة لتحقاد اللنداف الل ازيدا اللرتبإدة يهدذه ااطةدإة هدذا التحسدن
فددل ااداا اللددالل يسددتلر تددل طقإددة معانددة اللسددتويات اللعت لددة اطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة)
دة كسدلةن طتلجدة تخندل اللنةدأة مسدتويات مرتفعدة مبدالغ
بع هذه النقإدة تتحدو الع دة نلدل
فاها من شطةإة اللسةوللة اا تلاولة يترتص ىاها تحلل تكاللا مرتفعة تفو اللناف اللحققة
مدن شمثىدة هدذه ال ارسدات ;(Wagner & Blom, 2011; Park, 2016; Sun et al., 2019
).Xie et al., 2019
يلكن رأل ايتجاهات السابقة من ال راسات من

الةكل التالل شكل ر :)1

(شكل رقم  :1العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى من منظور غير خطى – المصدر :إعداد
الباحث فى ضوء الدراسات السابقة)

تعتلد د ه ددذه ال ارس ددات ف ددل تفس ددار الع ددة مح ددل ال ارس ددة ى ددل ك ددل م ددن" :فرضــــية التــــأثير
االجتمــاعى" ( )Social Impact Hypothesisالتددل تعنددل ضددر رة ددود تددأثار اد لىلنةددأة
ىل اللجتل الذ تعلل هل تعتل هذه الفرضلة ىل "نظرية أصحاب المصالح" لد Freeman,
) (1984التل تفترأل شن ود تواف يان رغبات تو عات مختى اامدراا شفدحاب اللردال
اللساهلان العامىان العلد ا اللدوردين الخاةدة اللجتلد ككدل) بدان ماتق مد اللنةدأة لهد ن
ش سلام اللنةأة يتىخلة تو عات مختى اامراا اللهتلة التل تؤثر ش تتأثر بأطةإتها سوا يؤد
نلددل تحسددان ااداا اللددالل لىلنةددأة سللتهددا السددوسلة ش يو د تددأثار نيجددايل لىلسددةوللة اا تلاولددة
ىل ااداا اللالل) كلا تعتل شيضاً ىل "فرضية المفاضلة بين العائد والتكلفة" ،هل تستن نلل
"النظريــة الكالســيكية" التددل ششددار نلاهددا ) Friedman, (1962; 1970التددل تفتددرأل شن شداا
مددة اللجتلد )
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة مثددل اا لددا التخر ددات الخاريددة لايددة الخاةددة
ُيحلددل اللنةددأة يتكدداللا راددر ضددر رية ش نضدداهلة تتجددا ز العوام د اللنتاددر تح.لقهددا مددن راا هددذه
ااطة ددإة بالت ددالل يك ددون له ددذه ااطة ددإة اا تلاول ددة ت ددأثار س ددىخي ى ددل اارب دداح اللحقق ددة ااداا
الل ددالي لىلنة ددأة سللته ددا الس ددوسلة ه ددو م ددا شمىد د ىلد د )" Marom (2006الناري ددة اللو د د ة
 "Unified Theoryطاد اًر اطهدا تجلد يدان كدل مدن الفرضداتان السدابقتان ند تفسدار الع دة يدان
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
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بالنسددبة لىوض د فددل الخاةددة اللر درية فددإن معا د
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللدالل كاطدت تركدز فقدم
طلوذج ايطح ار الخإدل مدن شمثىدة هدذه ال ارسدات
2011ن لدداد 2014ن خ د الددر ل 2015ن محل د
2017ن رمضددان 2018ن بخاددت ددر ن 2019
;)Moghazy, 2017

ال ارسددات التددل تنا لددت الع ددة يددان شطةددإة
اللعتلد ىدل نسدتخ ام
ىدل اللد ل الخإدل ُ
قدل 2010ن خد الفتداح 2010ن مبللدة
ددر ن 2016ن يوس د 2016ن شددو ل
خ د ال دراز Ahmed, 2017 ;2019

د ىل  -ش د ارسدات فدل الخاةدة اللردرية ا لدت د ارسدة
بالتالل ل يج البا ث  -فل
الع ددة راددر الخإلددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللدداللن اددث شن معاد ال ارسددات
اللتق مة مثل :الوايات اللتح ة اامريكلة
التل تنا لت الع ة رار الخإلة ت تإخلقها ىل ال
اا ر بلة يانلا
شللاطلا زطجىت ار كوريا ش التإخا ىل انة د للة تتضلن مجلو ة من ال
ددة
ددود
امددت د ارسددة ا د ة فقددم بددالتإخا ىددل الهند بالتددالل سددلحا البا ددث د ارسددة مد
راددر إلددة يددان متغادرات ال ارسددة بددالتإخا ىددل الخاةددة اللردرية يهد ا محا لددة تقد ي فهد شفضددل
لهذه الع ة
فل سخال فه هذه الع ة ىل طحو شفضل ا لت الع ي من ال راسات التركاز ىل دراسة
الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل برددورة راددر مباشدرةن ش مددن د ش ددذ
الع ي من اللتغارات التل يلكن شن تُفسر ش تُؤثر ىل هذه الع ة فل اي تبار متغادرات سدلإة
ش ُمحفزة)ن اث شن م ش ذ مثل هذه اللتغارات فل اي تبار ُيعتخر سدخباً لىنتدامج اللختىفدة يدان
ال راسات السابقة هللا يتعى بالع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
ركددزت معا د ال ارسددات السددابقة ىددل د ارسددة اللتغا درات اللرتبإددة بخى د ال.للددة تعاددل ثددر ة
ربحلددة اللنةددأة س دواا بةددكل سددلم ش ُمحفددز) مثددل :اللا دزة التنافسددلة سددلعة اللنةددأة در ددة
رضداا العلد ا ( Luo & Bhattacharya, 2006; Galbreath & Shum, 2012; Saeidi
 )et al., 2015; Kim et al., 2018; Ali et al., 2020وكلدة الةدركات ( & Kabir
 )Thai, 2017در ة اللنافسة فل الرنا ة ( )Long et al., 2020رارها من ال راسات نا
شن ال ارس ددة الحالل ددة تح ددا التركا ددز ى ددل اللتغاد درات اللرتبإ ددة يتوزيد د ه ددذه الث ددر ة اللتلثى ددة ف ددل
"توزيعـــــات األربـــــاح" .يتف د د البا د ددث فد ددل ذل د د م د د د ارسد ددة كد ددل مد ددن )Benlemlih (2019
;)Rakotomavo (2012؛ ادث ركدزت كدل منهلدا ىدل د ارسدة مد تدأثار ااطةدإة اا تلاولدة
ىل توزي ثر ة اللساهلان توزي اارباح) ي اً من التركاز فقدم ىدل كل لدة تدأثار هدذه ااطةدإة
ىددل ى د هددذه الثددر ةن اددث تُع د توزيعددات ااربدداح ا د ة مددن شه د القضددايا فددل كتابددات اللحاسددبة
التلويل طا اًر لع تها اللباشرة باللساهلان تأثارها ىل ال.للة السوسلة اسه اللنةدأة كلدا شطهدا
تعتخر ش الق اررات اللاللة الرملسلة التل توا ايدارة العىلا كوطها اللسةولة ن رار توزي ااربداح
ىل اللساهلان ش ن تجازها من ش ل ن ادة نستثلارها فل تلويل ااطةإة اللختىفة لىلنةدأة منهدا
شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة نض دداف ًة نل ددل م ددا س ددخ ف ددإن البا ددث يح ددا شن يأ ددذ ف ددل اي تب ددار
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هة طار اللساهلان -برفة افة -بإ تباره ش شه اامراا شفحاب اللرال
مناور ش
ذلد ىددل كد الع يد مددن ال ارسددات التددل كاطددت تأ ددذ فددل اي تبددار هددة طاددر بددا ل اام دراا
شفحاب اللرال
ش ضحت الع ي من ال راسات شط ن سلام اللنةأة يتخنل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة كأ
ايستراتلجلات التل ُي ْلكن من لها تحسان ااداا اللالل فإطها تحتاج نلل توفار اللوارد اللاللة
ال زمة لإلطفا ىل هذه ااطةإة ايستثلار فاها بالتالل فإن شداا شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
د يددؤد نلددل نطخفدداأل توزيعددات ااربدداحن اددث مددن اللتو د شن تىجددأ اللنةددآت اللسددةولة ن تلاولداً
نلل تخ لض مستويات توزيعات ااربداح النق يدة زسدتخ ام هدذه النق يدة فدل تلويدل شطةدإة اللسدةوللة
اا تلاولة السخص فل ذل شن ملارسات شطةإة اللسةوللة اا تلاولة تؤد نلل نطخفداأل تكىفدة
قدو اللىكلدة (  )Dhaliwal et al. 2011; El Ghoul et al. 2011بالتدالل يكدون لد
اللنةأة وافز شكخر لإلستثلار ن تلاداً ىل مرادر التلويل ال ا ىلة طاد اًر يطخفداأل القادود اللاللدة
ىل هذه اللرادر ُمتلثى ًة فل نطخفاأل تكىفة قو اللىكلة
فدل دان ششدار الدبعض اا در مثدل ( Rakotomavo, 2012; De Villiers & Ma,
 )2017; Cheung et al., 2018; Benlemlih, 2019نلددل شن شداا شطةددإة اللسددةوللة
اا تلاولددة ُيلكددن اللنةددآت مددن تحقا د مسددتويات مرتفعددة مددن ااربدداح طتلجددة الل ازيددا اللندداف التددل
تعود ىل اللنةأة من تخندل الللارسدات اا تلاولدة مدن ثد ن دادة نسدتثلار دزا مدن هدذه ااربداح
فل ااطةإة اا تلاولة شداا توزيعات اارباح اللقررة لىلستثلرين د ن ش تأثار ىل مستو هذه
التوزيعددات يددل يلكددن شن يددؤد ذلد نلددل زيددادة مسددتو توزيعددات ااربدداح بالتددالل فددإن التسددا
الدذ يلكددن نثارتد فددل هدذا الرد د هددل سلددام اللنةددأة يتوزيد ااربدداح ىددل اللسدداهلان ش ن تجازهددا
ة بااداا اللالل لىلنةأة؟
من ش ل ن ادة نستثلارها فل الللارسات اا تلاولة يكون ل
(،Hunjra (2018
بددالر وع نلددل ال ارسددات السددابقة د البا ددث شن د ارسددة كددل مددن
خد العاددل  )2018امتدا ي ارسددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل
ظددل ددود توزيع دات ااربدداح كلتغاددر سددلم )ُ )Mediator Variableي ْلكددن شن يفسددر الع ددة
الخإلة يانهلا لق ُىرت طتامج هدذه ال ارسدات نلدل شن شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة تدؤثر ىدل
ااداا اللدالل نيجايلداً يلكدن تفسددار ذلد التددأثار مددن د توزيعددات ااربداحن اددث شن الللارسددات
اا تلاولة الجا ة تدؤد نلدل زيدادة شربداح اللنةدأة بالتدالل زيدادة مسدتو توزيعدات ااربداح اللقدررة
لىلستثلرين تعال ثر ة اللساهلان من ث تحسن ااداا اللالل
فددل ضددوا العددرأل السدداي يحددا البا ددث فددل ال ارسددة الحاللددة ن تبددار م د تددأثار مسددتو
اللحتلىدة
توزيعدات ااربداح كلتغادر ُمحفدز ( )Moderator Variableىدل الع دة رادر الخإلدة ُ
يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل بلعنددل ددر د ارسددة التددأثار التفددا ىل اطةددإة
اللسددةوللة اا تلاولددة توزيعددات ااربدداح ىددل ااداا اللددالل ،لىتحق د ملددا نذا كددان تددأثار شطةددإة
اللسةوللة اا تلاولة ىل ااداا اللالل يتأثر ش يعتل ىل متغار ر هدو مسدتو توزيعدات
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اارباح النق يةن ش شن مستو توزيعات اارباح النق يدة د ُيعد
ال راسة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل

ش ُيغادر مدن مخلعدة الع دة محدل

من ش ل تفسار كلا ُي ْلكن لتوزيعدات ااربداح شن تدؤثر ىدل الع دة محدل ال ارسدة يلكدن شن
فددل د د
يددت اي تلدداد ىددل بعددض الناريددات مثددل :طاريددة الوكالددة طاريددة شفددحاب اللرددال
ى د البا ددث فددإن هددذه الع ددة ل د يددت ن تبارهددا فددل ال ارسددات السددابقة بالنسددبة لىوض د فددل الخاةددة
درس ددات ام ددت بإ تب ددار ه ددذه
ا
اللرد درية لد د يتوف ددل البا ددث شيضد داً – ف ددل د د د ىلد د  -نل ددل ش
الع ة
فى ضوء العرض السابق تتميل التساؤالت البحيية لهذا البحث فيما يلى:
دة رادر إلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل بالنسدبة للنةدآت
 -1هل هنداك
اا لا العامىة فل الخاةة اللررية ؟
اللحتلىدة
 -2هل يؤثر مستو توزيعات ااربداح النق يدة كلتغادر ُمحفدز) ىدل الع دة رادر الخإلدة ُ
يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل بالنسددبة للنةددآت اا لددا العامىددة فددل الخاةددة
اللررية ؟

 .2أهداف البحث:

ش اً) د ارسددة
يسددعل البا ددث مددن د هددذه ال ارسددة نلددل تحقاد هد فان رملسداان هلددا:
ة رار إلة يان شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل تأ دذ شدكل
م ن تلاللة ود
التإخا ىل اللنةآت العامىة فل الخاةة اللررية ذلد ىدل العكد مدن معاد
منحنل من
ددة إلددة تأ ددذ
ال ارسدات التددل ش ريددت فددل الخاةددة اللردرية التددل ششدارت نلددل شن الع ددة يانهلددا
شكل م مست.ل ثاطلاً) دراسة تأثار مستو توزيعدات ااربداح النق يدة كلتغادر ُمحفدز ىدل الع دة
اللحتلىة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل بلعندل در د ارسدة مدا نذا
رار الخإلة ُ
كان هناك تأثار تفا ىل لتوزيعات اارباح النق يدة شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ىدل ااداا اللدالل
للنةآت اا لا فل الخاةة اللررية

 .3فروض البحث:

فل ضوا مخلعة اللةكىة شه اا ال راسة يلكن فلارة فر أل ال راسة كلا يىل:
ة رار إلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا
الفرض األول ( :)H1تو
اللالل
الفــرض اليـــانى ( :)H2ا يو د تددأثار للسددتو توزيعددات ااربدداح النق يددة ىددل الع ددة يددان
شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل

 .4أهمية البحث:

تتلثل شهللة ال راسة الد اف البحثلدة التدل فدزت البا دث ل ارسدة الع دة يدان شطةدإة اللسدةوللة
ش اً) ددود د كخاددر ددو
اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل ظددل الل د ل راددر الخإددل فددل:
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مخلعة الع ة يان ااطةإة اا تلاولة ااداا اللالل فل ال راسات السدابقةن ادث لد تتوفدل هدذه
ثاطلاً) ظهور نتجاهات ي ة فل ال راسات السابقة ند
ال راسات نلل طتلجة امعة اسلة
دراسة الع ة يان شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل اللتلثىدة فدل اللد ل رادر الخإدل
ثالث داً) رغبددة البا ددث اللةدداركة فددل هددذا الج د اللنا ةددة ددو هددذه اللةددكىة البحثلددة رابع داً) د م
دراسة الع ة رار الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل من مناور رادر إدل
امسداً) اللسدداهلة فددل التعددرا ىددل
فددل الخاةددة اللردرية هددو مددا تحددا ال ارسددة الحاللددة تإخلقد
تأثار مستو توزيعات اارباح النق ية ىل الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
د ى البا ث فإن هذه الع ة ل يت ا تبارها فل ال راسات السابقة
فل

 .5منهج البحث:

منهجلة ال راسة هل وبارة ن الخإوات التل يتبعها البا ث من ش ل تحقا شه اا ال ارسدة
محا لة اي ابة ىل تسا اتها البحثلة اللإر ة ز تبار فر ضها لق نتب البا ث ن تإخا
هذا البحث الفىسفة اييجايلة ( )Positivism Paradigmالتدل تقدوم ىدل ا تلدار اللدنهج الكلدل
( )Quantitativeند لد الخلاطددات الددذ يركددز ىددل لد الخلاطددات الكللددة زسددتخ ام النلدداذج
ات السخص النتلجة كلا تعتلد هدذه الفىسدفة ىدل ا تلدار
الرياضلة اي راملة التل تربم يان
م ل ا تبار الناريات الل ل ايسدتنبامل ( ))Deductiveهدو يقدوم ىدل شسداس دود طاريدة
ش د ة طاريددات) مو ددودة بالفعددل تةددرح تفسددر الع ددة يددان اللتغا درات التددل تلثددل الادداهرة محددل
ال ارسددة مثددل طاريددة الوكالددة طاريددة شفددحاب اللرددال ) ثد بعد ذلد يددت نشددتقا فددر أل ال ارسددة
مددن هددذه الناريددة ش الناريددات) ث د يددت ترددلل مريقددة البحددث ال زمددة لجل د الخلاطددات تحىاىهددا
ن ردداملاً مددن ش ددل ا تبددار هددذه الفددر أل زثبددات م د فددحتها تتلثددل إ دوات منهجلددة) البحددث
اللتبعة فل ال راسة الحاللة هللا يىل:
 -1تح ي الفترة الزمنلة محل ال راسة التل تلت من ام  2014تل ام 2019
 -2تح ي د د اند ددة ال ارسد ددة التد ددل يىغد ددت  40شد ددركة مد ددن الةد ددركات الل ر د ددة فد ددل مؤشد ددر اللسد ددةوللة
اا تلاولة بالخورفة اللررية
 -3تجلل الخلاطات ال زمدة لى ارسدة مدن د اي تلداد ىدل اللردادر الثاطويدة لىخلاطداتن ادث دام
ا د د ة يلاط ددات مومس ددون ر يت ددرز ( Thomson
البا ددث يتجللد د القد دوام اللالل ددة م ددن د د
 )Reuters/ Refinitivكلا ت الحرو ىل يلاطات اللسدةوللة اا تلاولدة مدن د شدركة
مرر لنةر اللعىومات (.Egypt for Information Dissemination )EGID
 -4تح ي متغارات ال راسة شسالاص سلاس هذه اللتغارات
 -5ترددلل بندداا النلدداذج اي ردداملة لى ارسددةن اددث ت د فددلارة طلددوذج نطح د ار مددن ش ددل ن تبددار
فرأل ال راسة
 -6تح يد د شسد ددالاص التحىادددل اي ر ددامل لىخلاطد دداتن ادددث د دام البا ددث بد ددإ راا اي رددداا الوفد ددفل
للتغادرات ال ارسددة مددن د اا تلدداد ىددل كدل مددن الوسددم الحسددايل ايطحدراا اللبلددار كلددا
دام البا ددث بدإ راا اي ردداا ايسدت الل ش التحىاىددل مددن د تإخاد تحىادل نرتبدداس يارسددون
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كددذل تإخا د طل دوذج ايطح د ار متع د د الح د د ()Polynomial Regression Models
طلوذج ()Non-Linear or Curvilinear Moderation

 .6نطاق البحث:

يت التإخا ىل الةركات رار اللاللة اللقا ة بالخورفة اللررية بالتالل يخرج دن طإدا
التإخاد د ف ددل ال ارس ددة الحالل ددة القإ دداع الل ددالل اللتلث ددل ف ددل :القإ دداع اللرد درفل الخن ددوك) ش ددركات
التددأمان اللؤسسددات اللاللددة راددر اللرددرهلة ذل د طا د اًر للددا يتلت د ب د القإدداع اللددالل مددن مخلعددة
لل ششكا توزيعات اارباح
افة كلا يت التركاز ىل توزيعات اارباح النق ية فقم لل

 .7خطة البحث:

سبلاً طحدو تحقاد شهد اا البحدث فقد سد البا دث الجدزا التدالي مدن البحدث نلدل شربعدة ش سدام
رملس ددلة ا ددث يع ددرأل البا ددث د د القسد د اا  :ال ارس ددات الس ددابقة الت ددل تنا ل ددت الع ددة را ددر
الخإلة يان شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل كدذل تحىادل لىنتدامج التدل توفدىت نلاهدا
هددذه ال ارسددات زشددتقا الفددرأل اا لى ارسددة كلددا يتنددا البا ددث د القسد الثدداطل :ال ارسددات
التل تنا لت تأثار توزيعات ااربداح ىدل الع دة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
كددذل تحىاددل لىنتددامج التددل توفددىت نلاهددا هددذه ال ارسددات زشددتقا الفددرأل الثدداطل لى ارسددة يانلددا
يعددرأل البا ددث د القس د الثالددث ال ارسددة التإخل.لددة مددن د تنددا كددل مددن منهجلددة البحددث
التحىاددل اي رددامل لىخلاطددات منا ةددة النتددامج التددل سددات التوفددل نلاهددا فددل ددان يتنددا البا ددث
القس الراب  :الخ فة النتامج اللساهلات التوفلات ال راسات اللستقخىلة

 .8القسم األول:

 .1/8الدراسات السابقة التى تناولت العالقة غير الخطيـة  Non-Linear Relationshipبـين
أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى:
يح ددا البا ددث ددرأل ال ارس ددات الت ددل تنا ل ددت مد د ت ددأثار شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة
دة رادر إلدة
كلتغار مستقل) ىل ااداا اللالل لىلنةأة كلتغار تاب ) م ن تلاللدة دود
يانهلا مدن ش دل تحىادل النتدامج التدل توفدىت نلاهدا هدذه ال ارسدات بةدكل شكثدر د دة ضدو اً سدوا
يددت تقسددل هددذه ال ارسددات نلددل مجلددو تان فددر اتانن تتنددا اللجلو ددة الفرولددة اا لددل منهددا ال ارسددات
دة رادر إلددة تأ دذ شدكل منحنددل ىدل شدكل ددرا )U‐shaped( U
التدل توفدىت نلدل ددود
يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل يانلددا تتنددا اللجلو ددة الفرولددة الثاطلددة ال ارسددات
ددة را ددر إل ددة تأ ددذ ش ددكل منحن ددل ى ددل ش ددكل ددرا  Uمعك ددوس
الت ددل توف ددىت نل ددل ددود
( )Inverted U‐shapedسوا يت رأل كل مجلو ة من هذه ال راسات ىل النحو التالل:
 .1/1/8المجموعة الفرعية األولى :الدراسات التى توصلت إلى وجود عالقة غير خطية تأخذ شكل
منحنى على شكل حرف  Uبين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى:
ا لت الع ي من ال راسات النار نلل الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا
اللددالل مددن هددات طاددر مختىفددة ددن الل د ل الخإددل مددن شمثىددة هددذه ال ارسددات د ارسددة كددل مددن
( ،Barnett & Salomon (2012التددل ه د فت نلددل ن تب دار مددا نذا كاطددت الع ددة يددان شطةددإة
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ة رار إلة تأ ذ شكل را  Uذل ىل العكد
اا تلاولة ااداا اللالل هل
دة إلدة سدواا مرديدة ش
ال راسات السابقة التل ششدارت نلدل شن الع دة يانهلدا هدل
تلثىت انة ال راسة فل  1214شركة من الةركات فل الوايات اللتحد ة اامريكلدة د
ام  1998تل ام 2006

ن تلد كدل مدن ( Barnett & Salomon (2012فدل سلداس ااداا اللدالل لىلنةدأة ىدل
مع العام ىل اافو كدذل طسدبة فدافل الد ل خدل الفوامد الضدرامص ايهد ك ايسدته ك
اي تلاد ىل التقاللات التل تر رها
) .(EBITDAيانلا ت سلاس اللسةوللة اا تلاولة من
مؤسسدة  Kinder, Lydenberg, and Dominiلىةدركات فدل الع يد مدن الجواطدص مثدل :الخاةدة
وكلة الةركات الع ات م العامىان قو ايطسان ودة اللنتجات
اللجتل
ن تل ت هذه ال راسة فل تحىال الخلاطات ن راملاً ىل طلاذج ايطحد ار التربلبلدة ش ذات
الد ا متعد دة الحد د (  )Polynomial Regression Models OR Quadratic Modelsمدن
ة رار إلة يان متغارات ال راسة هل تختى فل ذل ن ال راسات
ود
ش ل ن تبار م
السابقة التل ن تل ت ىل طلوذج ايطح ار الخإل اللتع د من ش ل ن تبار الع ة الخإلة
( & Barnett
تةددار طتددامج ال ارسددة التإخل.ل دة التددل توفددل نلاهددا كددل مددن
ة رار إلدة
 Salomon (2012نلل شن الع ة يان اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل هل
تأ ذ شكل را Uن يعنل ذل شن اللنةأة يكون شدامها اللالل ن مستو معان فل سخال سعل
اللنة ددأة نل ددل زي ددادة مس ددتو ذلد د ااداا فإطه ددا تح ددا ال.ل ددام بالللارس ددات اللس ددةولة ن تلاولد داً كأ د د
ايستراتلجلات التل يلكن شن تحسن من شدااها اللالل م زيادة مستو هذه الللارسات يخ ش ااداا
اللددالل لىلنةددأة فددل ايطخفدداأل ت د ريجلاً فددل الخ ايددة فقددم السددخص فددل ذل د شن ملارسددات اللسددةوللة
اا تلاولة تتضلن الع ي من التكاللا التل تتحلىها اللنةأةن اث شن الللارسات اا تلاولدة مثدل
الهبددات الخاريددة اللةددر ات اا تلاولددة د تةددكل طفقددات ماللددة كخا درة تلثددل خة داً مباش د اًر ىددل شداا
اللنة ددأة نض دداف ًة نل ددل شن الل ازي ددا اللن دداف اللرتبإ ددة يه ددا ا تتحقد د ف ددل الو ددت الح ددالل ف ددل اا ددل
القرددار) زطل ددا تحت دداج نل ددل بعددض الو ددت م ددن ش ددل تحقاد د هددذه الل ازي ددا زدراكه ددا يواس ددإة شف ددحاب
يستلر ذل ايطخفاأل فل ااداا اللالل تدل الوفدو نلدل طقإدة معاندة مدن الللارسدات
اللرال
اا تلاولة يخ ش بع ها ااداا اللالل فل ايرتفاع مرة ش ر ىل طحو ش ىل من اللستو الساي لهذا
ااداا السخص فدل ذلد شن اللنةدأة فدل اا دل الإويدل تخد ش فدل تحقاد الل ازيدا اللرتبإدة بالللارسدات
اا تلاولة بةكل يفو التكاللا التل تتحلىها فل سخال شداا هذه الللارسات
شي د ت د ارسددة كددل مددن ( Miras‐Rodríguez et al. (2015مددا ششددار نلل د كددل مددن
(Barnett & Salomon (2012ن ادث امدت بإ تبدار مدا نذا كدان تحسدن ااداا اللدالل لىلنةدأة
يعتخر ش الحوافز ش ال اف اي ترادية التل ت ف اللنةأة نلل تخندل الللارسدات اللسدةولة ن تلاولداً
ة رادر
تجاه الخاةة اللجتل مختى شفحاب اللرال م اا ذ فل اي تبار ن تلاللة ود
إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uيددان اللتغا درات محددل ال ارسددة ت د التإخا د ىددل
الةركات العامىة فل إاع الإا ة الكهرباا هل تلثل ش القإا ات اللىوثة لىخاةة ىل طحو كخار
الفترة
تلثىت العانة فل  89شركة مقا ة بالخورفة تنتلل نلل  26د لة ش ر بلة مختىفة ذل
مددن ددام  2008تددل ددام  2011تد سلدداس ااداا اللددالل لىلنةددأة مددن د معد العامد ىددل
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اافو يانلا ت سلاس اللسةوللة اا تلاولة يواسإة التقاللات التل توفرها ا ة يلاطدات ( KLD
)Database
ن تل ت هذه ال راسة ىل نستخ ام طلوذج ايطح ار متع د الح د مدن ش دل تح يد مد
ات رادر إلدة يدان ااطةدإة اا تلاولدة ااداا اللدالل توفدىت النتدامج نلدل شن هنداك
ود
د دوافز مخ ددررات ن تر ددادية راا الس ددىوك اللس ددةو ن تلاولد داً م ددن خ ددل الة ددركات العامى ددة ف ددل إ دداع
الكهرباا ت ف هذه الحوافز الةركات نلل تخنل مسدتويات سدىوكلات ن تلاولدة مرتفعدة تتلثدل شهد
ه ددذه الحد دوافز ف ددل تحس ددن ااداا الل ددالل لىلنة ددأة ى ددل طح ددو شكث ددر تح يد د اً ف ددإن شطة ددإة اللس ددةوللة
اا تلاولة لها تأثار معنو ىل ااداا اللدالل لىلنةدأة يلكدن شدرح ذلد التدأثار مدن د اللد ل
رار الخإدلن بلعندل شن شداا شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة يواسدإة الةدركات فدل إداع الكهربداا ا
يترتص ىلد ش وامد ش منداف ن تردادية ند مسدتويات العاديدة ش اللنخفضدة طسدخلاً بالتدالل يدؤد
ذل نلل نطخفاأل ااداا اللدالل شن هدذه العوامد تاهدر فقدم ند مسدتويات ايلتدزام اللرتفد بأطةدإة
اللسددةوللة اا تلاولددة ددود سددىوكلات ش سلددة نسددتثناملة ش راددر اديددة مددن خددل هددذه الةددركات
بالتالل يؤد ذل نلل تحسن ااداا اللالل
ددة راددر
ددود
هد فت د ارسددة كددل مددن ( Chen et al. (2018نلددل ن تبددار مد
إلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل مد تدأثار اللادزة التنافسدلة كلتغادر ُمحفدز
ىل الع ة يانهلا لق تلثىت اندة ال ارسدة فدل  1461شدركة مدن الةدركات رادر اللاللدة اللتد ا
الفترة من ام  2003تل ام  2009ز تل ت هذه
شسهلها فل الوايات اللتح ة اامريكلة
ال ارسددة ىددل الع يد مددن ااسددالاص اي ردداملة مثددل طلددوذج ايطحد ار متعد د الحد د مددن ش ددل ن تبددار
اللحفز ىل
الع ات رار الخإلة طلوذج ( )Moderated Regressionي تبار تأثار اللتغار ُ
الع ددة راددر الخإلددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللدداللن ش ن تبددار التددأثار التفددا ىل
يان اللازة التنافسلة ااطةإة اا تلاولة ىل ااداا اللالل
دة رادر
د لدت النتدامج التدل توفدل نلاهدا كدل مدن ( Chen et al. (2018دود
إلددة تأ ددذ شددكل ددرا  Uيددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل مقاس داً ينسددبة فددافل
ال د ل خددل الفوام د الض درامص ايه د ك ايسددته ك ))EBITDAن اددث شط د ن د ما تكددون اللنةددأة
ش ددل نطخ ارمداً فددل الللارسددات اا تلاولددة تكددون التكدداللا اللرتبإددة يهددذه ااطةددإة تفددو اللندداف التددل
دة سدىخلة) فدل دان شطد نذا كاطدت اللنةدأة شكثدر
تحققها اللنةدأة بالتدالل يدنخفض ااداا اللدالل
نطخ ارم داً فددل شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة كىلددا كاطددت شكثددر د رة ىددل ى د سللددة مضددافة تحقا د
مندداف مددن راا شطة ددإة اللسددةوللة اا تلاولددة تف ددو التكدداللا اللرتبإددة يه ددا مددن ث د تعزي ددز ااداا
ة مرديدة) بايضدافة نلدل النتلجدة السدابقة توفدىت ال ارسدة نلدل
اللالل لها تتحو الع ة نلل
ود تأثار نيجايل يسدتراتلجلات اللادزة التنافسدلة كلتغادر ُمحفدز ىدل الع دة رادر الخإلدة يدان كدل
من شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
ا لددت بعددض ال ارسددات بايضددافة نلددل ن تبددار الع ددة راددر الخإلددة اللحتلىددة ن ددادة
ن تبار الع ة الخإلة مرة ر اللقارطة يان طتامج النلوذ ان مثل دراسة كل مدن ( Maqbool
ددة إلددة ش راددر إلددة يددان شطةددإة
ددود
 & Bakr (2019التددل هد فت نلددل ن تبددار مد
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل للنةآت اا لا التل تلارس شطةإتها فدل الهند تلثىدت اندة
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ال ارسددة فددل  43شددركة مددن الةددركات الل ر ددة بالخورفددة د الفتدرة الزمنلددة مددن ددام  2008تددل
ددام  2017لقد تد اي تلدداد ىددل طلددوذج ايطحد ار الخإددل مددن ش ددل ن تبددار الع ددة الخإلددة يددان
اللتغا درات يانلددا ت د اي تلدداد ىددل طلددوذج ايطح د ار متع د د الح د د مددن ش ددل ن تبددار الع ددة راددر
الخإلة
دة
ششارت طتامج ال ارسدة التإخل.لدة نلدل شطد بالنسدبة لنلدوذج ايطحد ار الخإدل يو د
إلة لكنها رار معنوية يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل مقاساً بلعد العامد ىدل
قو اللىكلة وام ااسه بالتالل فإن الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
ة إلة بسلإة هدو مدا شكد ت ىلد طتدامج النلدوذج رادر الخإدلن
شكثر تعقا اً من كوطها مجرد
دة رادر إلدة معنويدة تأ دذ شدكل درا  Uيدان شطةدإة اللسدةوللة
اث ش ضدحت النتدامج دود
اا تلاولة ااداا اللالل مقاساً بلع العام ىل قو اللىكلة تةار هذه النتامج نلل شن شطةإة
اللسددةوللة اا تلاولددة يكددون تأثارهددا سددىخلاً ىددل ااداا اللددالل ن د مسددتوياتها اللنخفضددة فددل اا ددل
القرارن اث شن اللنةأة ا تحق اللزايا اللرتبإة بأطةإة اللسةوللة اا تلاولة ىل الفور يال
ة مو بة هدل النقإدة التدل تخد ش
ذل التأثار السىخل تل طقإة معانة تتحو بع ها الع ة نلل
فاهدا اللنةدأة فدل تحقاد م ازيدا تإخاد شطةددإة اللسدةوللة اا تلاولدة فدل اا دل الإويدل انلدا يرددب
دة رادر إلدة
مستو هذه الللارسات شكثر طضجاً ل اللنةأة كلا توفىت ال راسة نلل ود
تأ ذ شكل را  )Uيان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل مقاسداً بعوامد ااسده نا شطهدا
ة رار معنوية
النتددامج التددل توفددل نلاهددا ( Maqbool & Bakr (2019شن الع ددة
بالتددالل تد
ددة ضددبلفة ربلددا تكددون راددر مو ددودة ا تفسددر سددىوك ااداا اللددالل فددل نسددتجايت
الخإلددة هددل
ددة ديناملكلددة
ل طةددإة اا تلاولددة بةددكل اض د كلددا شن هددذه الع ددة للسددت ثايتددة زطلددا هددل
ىدل مسدتو شداا اللسدةوللة اا تلاولدة لىلنةدأة بالتدالل فدإن النلداذج رادر الخإلدة
متغارة تتو
هل ااكثر رة ىل تفسدار هدذه الع دة ال يناملكلدة يدان ااطةدإة اا تلاولدة سدىوك ااداا اللدالل
لىلنةأة
امدت د ارسدة كدل مدن ( Park & Lee (2009بدالتإخا ىدل  30شدركة مدن الةدركات
اللقاد ة التددل تلددارس شطةددإتها فددل الوايددات اللتحد ة اامريكلددة فددل مجددا فددنا ة الفندداد اللإددا
ذل د د الفت درة مددن ددام  1991تددل ددام  2006توفددىت النتددامج مددن د تإخا د طلددوذج
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل ددرا  Uيددان شطةددإة اللسددةوللة
ايطح د ار متع د د الح د د نلددل ددود
اا تلاولددة ااداا اللددالل مقاس داً بلع د العام د ىددل قددو اللىكلددة كلددا توفددىت شيض داً نلددل د م
ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل مقاساً بعوام ااسه
ود
فل ضوا هذه النتامج السابقة يةدار ( Park & Lee (2009نلدل شن اللنةدآت يلكنهدا تحسدان
شدامهددا اللددالل زيددادة مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة فددل اا ددل الإويددل مددن د زيددادة ج د
ايستثلارات اللرتبإدة بأطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة يانلدا فدل اا دل القردار سدوا تكدون الع دة
ددة كسددلة كلددا توض د
يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة
النتددامج شيض داً شن السددو فةددل بةددكل شساسددل فددل مكافددأة اللنةددآت اللسددةولة ن تلاول داً ب.للددة سددوسلة
ش ىل وام شسه مرتفعة)ن اث شثختت النتامج شن وام ااسه ا تتأثر بالللارسات اا تلاولة
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هددذا لقد شيد ت طتددامج ال ارسددة التددل ش ارهددا ( Nollet et al. (2016مددا سددخ ن اددث ددام
البددا ثون بإ تبددار مخلعددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل لىلنةددأة مددا نذا
كاطت هذه الع ة إلة شم رار إلة ذل مدن د التإخاد ىدل الةدركات اامريكلدة الل ر دة
فددل مؤشددر ( )S&P 500 indexد الفتدرة مددن ددام  2007تددل ددام  2011لقد توفددىت
ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا
طتددامج طلددوذج ايطح د ار الخإددل اللتع د د نلددل ددود
اللالل لىلنةأة مقاساً بلع العام ىل اافو شسعار ااسه نا شن هدذه الع دة رادر معنويدة
دة رادر إلدة معنويدة تأ دذ شدكل
يانلا توفىت طتامج طلوذج ايطح ار متع د الحد د نلدل دود
د ددرا  Uيد ددان شطةد ددإة اللسد ددةوللة اا تلاولد ددة ااداا اللد ددالل لىلنةد ددأة مقاس د داً بلع د د العام د د ىد ددل
اافددو بلعنددل ش ددر فددإن الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل تكددون
ددة
سىخلة لكن فل اا ل الإويل ترب هذه الع ة نيجايلةن اث شن الل ازيدا اللرتبإدة يتإخاد شطةدإة
معان من ايسدتثلارات ايطجدازات
اللسةوللة اا تلاولة ا تتحق نا بع الوفو نلل طقإة ش
اللرتبإددة بأطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة خددل الوفددو نلددل هددذه النقإ دة فددإن اللنةددأة تتحلددل فقددم
يتكاللا تإخا شطةإة اللسةوللة اا تلاولة نا شن العوام اللرت.بة مدن هدذه ااطةدإة سدوا تتحقد
فددل فت درة مقخىددة بالتددالل يكددون ااداا اللددالل منخفض داً طسددخلاً فددل اا ددل القرددار فددل ددان ششددارت
ددة ي ددان شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة ااداا الل ددالل مقاسد داً بأس ددعار
ال ارس ددة نل ددل د د م ددود
ااسه
فددل ضددوا هددذه النتددامج يؤك د كددل مددن ( Nollet et al. (2016ىددل شن اللسددةوللة
اا تلاول ددة لك ددل تخد د م تحقد د مر ددال اللس دداهلان بر ددفة اف ددة مختىد د اامد دراا شف ددحاب
اللرددال برددفة امددة فد يد مددن تو لد تخرددلا د ر كخاددر مددن مدوارد اللنةددأة تجدداه الللارسددات
اا تلاولة فقاً لخإة مويىة اا ل افدة شن النفقدات التكداللا اا تلاولدة التدل تنفقهدا الةدركة
ا تؤتي ثلارها العوام اللناف ) نا بع الوفو نلل مستو معان ش مح د من ااداا اي تلا ل
لقد توفدل كدل مدن ( Han et al., (2016شيضداً نلدل طتدامج متقاربدة مد د ارسدة ( Nollet et al.
(2016
ام كل من ( Nuber et al. (2020بإ تبار م تأثار شداا ملارسدات ايسدت امة مدن
خ ددل منة ددآت اا ل ددا ى ددل ااداا الل ددالل له ددا مقاسد داً بلعد د العامد د ى ددل ااف ددو سلل ددة اللنة ددأة
التإخاد ىدل  385منةدأة مدن
 Tobin's Qلتح ي شكل الع ة اللحتلىة يانهلا ذل من
اللنةآت االلاطلة الل ر ة فل الخورفة ذل بع نستبعاد الخنوك اللؤسسات اللاللة من العاندة للدا
لها من مخلعة افة كذل نستبعاد الةركات التل ل يتوافر نها الخلاطدات ال زمدة زمتد ت الفتدرة
الزمنل ددة مح ددل ال ارس ددة م ددن ددام  2008ت ددل ددام  2017تد د نس ددتخ ام طل ددوذج ايطحد د ار متعد د د
ددة راددر إلددة يددان مسددتو شداا ايسددت امة ااداا اللددالل
ددود
الح د د مددن ش ددل ن تبددار م د
لىلنةأة
ددة راددر إلددة معنويددة تأ ددذ شددكل
توفددل ( Nuber et al. (2020نلددل ددود
منحن ددل ى ددل ش ددكل ددرا  Uي ددان ملارس ددات ايس ددت امة ااداا الل ددالل يعن ددل ذلد د شن ملارس ددات
ايست امة تكون ن مستويات منخفضة ل يتحق العام ش اللنفعة من رامها بع لد يدت ندراكهدا
يواسددإة اام دراا شفددحاب اللرددال اللختىفددة بع د بالتددالل فددإن الع ددة يددان ملارسددات ايسددت امة
ااداا اللددالل تكددون كسددلة نا شن ذلد يكددون تددل مسددتو ش طقإددة معانددة بعد هددذه النقإددة تخد ش
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اللنةأة فل تحقا مستويات مرتفعة من ملارسات ايست امة من ث تخ ش فل تحقا اللناف الل ازيدا
اللرتبإددة يهددا يلكددن ل م دراا شفددحاب اللرددال ندراك هددذه الللارسددات ش ددذها فددل اي تبددار فددل
ارراته ايستثلارية هو ما يؤد فدل النهايدة نلدل تحسدن ااداا اللدالل فدل ضدوا النتلجدة السدابقة
ش ف ددل الب ددا ثان منة ددآت اا ل ددا ف ددل شللاطل ددا بض ددر رة تحقاد د مس ددتويات مرتفع ددة م ددن الللارس ددات
اللس ددت امة م ددن ش ددل تحس ددان شدامه ددا الل ددالل الحف دداة ىلد د ف ددل اا ددل الإوي ددل تىخل ددة ن تلا ددات
اللستثلرين مختى اامراا شفحاب اللرال
لق توفىت د ارسدة كدل مدن ) Franco et al., (2020نلدل طفد النتدامج السدابقةن ادث
ددة راددر إلددة ىددل شددكل ددرا  Uيددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا
ش ضددحت ددود
اللددالل مقاس داً بلعد العام د ىددل قددو اللىكلددةن ير د ذل د نلددل شن شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة
تعتخر بلثابة تكاللا تتحلىها اللنةأة يلكن شن تُتر هذه التكاللا نلل منداف مرتفعدة تسدتفا منهدا
ات ا ة
اللنةأة ن ما تتحق مرال مختى اامراا من راا هذه الللارسات يكون هناك
ويد ددة يد ددان اللنةد ددأة هدددذه اام د دراا بلعند ددل د ددر فد ددإن اللسد ددتويات اللنخفض ددة ش الضد ددبلفة مد ددن
الللارسددات اا تلاولددة تددؤد نلددل نطخفدداأل ااداا اللدداللن اددث تتضددلن تكدداللا ا يقايىهددا وام د
ات ويدة مد شفدحاب
ذل تل طقإة معانة من ااداا اا تلا ي تخ ش بع ها اللنةأة فل يناا
تحقاد د وامد د مرتفع ددة تف ددو التك دداللا الت ددل تتحلىه ددا ه ددو م ددا ي ددؤد نل ددل تحس ددن ااداا
اللر ددال
اللالل
 .2/1/8المجموعة الفرعية اليانية :الدراسات التى توصلت إلى وجود عالقة غير خطية تأخذ شكل
منحنى على شكل حرف  Uمعكوس بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى:
الفددت هددذه اللجلو ددة الفرولددة مددن ال ارسددات النتددامج التددل توفددىت نلاهددا اللجلو ددة الفرولددة
تد بأطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة يأ ددذ
السددابقةن اددث شكد ت ىددل شن سددىوك ااداا اللددالل فددل
شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uمعكددوس مددن شمثىددة هددذه ال ارسددات ال ارسددة التددل ش ارهددا كددل مددن
( Wagner & Blom (2011يه ا ن تبار الع ة يان مسدتو شداا الةدركة لللارسدات ايسدت امة
ااداا اللددالل مددا نذا كاطددت هددذه الع ددة إلددة ش راددر إلددة .ذل د مددن د التإخا د ىددل
الةددركات الرددناولة فددل كددل مددن شللاطلددا زطجىتد ار د الفتدرة الزمنلددة الللتد ة مددن ددام  1998تددل
ددام  2006ز تل د كددل مددن ( Wagner & Blom (2011ىددل نسددتخ ام مريقددة اللربعددات
الر ددغر العادي ددة ) (OLSم ددن ش ددل ن تب ددار الع ددات الخإل ددة زس ددتخ ام طل ددوذج ايطحد د ار متعد د د
الح د من ش ل ن تبار الع ات رار الخإلة
توفددل كددل مددن ( Wagner & Blom (2011نلددل النتددامج التاللددة بالنسددبة لنلددوذج
ة مردية معنوية يان ملارسدات ايسدت امة ااداا اللدالل لىلنةدأةن ادث
ايطح ار الخإل تو
شط د كىلددا كددان مسددتو شداا ملارسددات ايسددت امة مددن خددل الةددركة مرتفع داً يتحسددن ااداا اللددالل لهددا
العك كلا ششارت ال راسة نلل شن ااداا اللالل الجا يرتبم بللارسات نسدت امة اد ة طاد اًر لتدوافر
بالنسدبة لنلدوذج ايطحد ار رادر الخإدل ش
اللوارد ال زمة يسدتثلارها فدل هدذه الللارسدات العكد
ة رار إلدة تأ دذ شدكل درا  Uمعكدوسن بلعندل شطد كىلدا كدان مسدتو
متع د الح د تو
ددة مرديددة) نا شن
شداا ملارسددات ايسددت امة مددن خددل الةددركة مرتفعداً يتحسددن ااداا اللددالل لهددا
ذل التحسن لن يستلر نلل ما ا طهاية اث يكدون هنداك طقإدة تحدو تردب ند ها الع دة سدالبةن
طتلجة لتحلل تكاللا مرتفعة مرتبإة يهذه الللارسات
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هد فت د ارسدة ( Park (2016نلددل ن تبدار مددا نذا كاطدت الللارسددات اا تلاولدة تدرتبم
بع ددة راددر إلددة مد ااداا اللددالل لىلنةددأة بايضددافة نلددل ذلد ن تبددار مد تددأثار در ددة رضدداا
العل ا ىل هدذه الع دة رادر الخإلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل ذلد مدن
د التإخا د ىددل انددة مددن الةددركات الكوريددة البددالغ د دها  186شددركة د الفت درة مددن ددام
 2000تددل ددام  2014ز تلد ( Park (2016ىددل كددل مددن طلددوذج ايطحد ار متعد د الحد د
ي تبار الع ة رار الخإلة طلدوذج ( )Moderated Regressionي تبدار مد تدأثار اللتغادر
اللحفز هو رضاا العل ا ىل الع ة يان ااطةإة اا تلاولة ااداا اللالل
ُ

دة رادر إلدة تأ دذ شدكل درا
توفدىت طتدامج د ارسدة ( Park (2016نلدل دود
 Uمعكددوس يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة مقاس د بحج د التخر ددات النق يددة التددل تنفقهددا الةددركة
ىددل ش د النةدداس اي تلددا ل) ااداا اللددالل مقاسداً بلعد العامد ىددل اافددو ن بلعنددل شن جد
دة
ايستثلار اللعقو فل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة يؤد نلل تحسدان ااداا اللدالل لىلنةدأة
مردية) نا شن ذل التحسن يكون تل طقإة ش مستو معان بعد ذلد اللسدتو فدإن زيدادة جد
هددذه ايسددتثلارات بةددكل مبددالغ هلد د يددؤد نلددل تددأثار سددىخل ىددل ااداا اللددالل فددل اا ددل الإويددل
بسخص زيادة التكاللا بالتالل فإن زيادة ج ايسدتثلارات اا تلاولدة لدل بالضدر رة يحقد منداف
وام د لىلنةددأة زطلددا د يضددر بأدامهددا كلددا توفددىت ال ارسددة شيض داً نلددل شن در ددة رضدداا العل د ا
كلتغار ُمحفز تؤثر نيجايلاً ىل هذه الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
فددل طف د السددلا امددت د ارسددة ( Sun et al. (2019بددالتإخا ىددل انددة مددن اللنةددآت
العامىة فل الوايات اللتح ة اامريكلة البالغ دها  468منةدأة مقاد ة بالخورفدة ذلد د الفتدرة
م ددن ددام  2000ت ددل ددام  2010م ددن ش ددل د ارس ددة م ددا نذا كاط ددت الع ددة ي ددان شطة ددإة اللس ددةوللة
ة رار إلة.
اا تلاولة ااداا اللالل هل

ة رار إلة يدان اللسدةوللة
ششارت طتامج طلوذج ايطح ار متع د الح د نلل ود
اا تلاولة ااداا اللالل مقاساً ب.للدة اللنةدأة  Tobin’s Qتأ دذ شدكل درا  Uمعكدوسن بلعندل
شن نرتباس اللنةأة بللارسات اللسةوللة اا تلاولة زيادة مستو شداا هذه الللارسات يرتبم نيجايلداً
ب ددااداا الل ددالل لىلنة ددأة ند د اللس ددتويات اللنخفض ددة طس ددخلاً اطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة) ه ددذا
التحسد ددن فد ددل ااداا اللد ددالل يسد ددتلر تد ددل طقإد ددة معاند ددة اللسد ددتويات اللعت لد ددة اطةد ددإة اللسد ددةوللة
ددة سددىخلةن طتلجددة تخنددل اللنةددأة مسددتويات
اا تلاولددة) بع د هددذه النقإددة تتحددو الع ددة نلددل
مرتفعددة مبددالغ فاهددا مددن شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة د يترتددص ىاهددا تحلددل تكدداللا مرتفعددة تفددو
اللن دداف اللحقق ددة بايض ددافة نل ددل الع يد د م ددن اللة دداكل اللعو ددات مث ددل :طف دداد مد دوارد اللنة ددأةن ا ددث
تستهى هذه ااطةدإة دزا كخادر مدن اللدوارد اللتا دة لىلنةدأة التةدكل مدن خدل شفدحاب اللردال
الرملساان مثل اللساهلان) فل رة اللنةأة ىل تعال ال.للة تحقا اارباح
يفسدر كدل مددن ( Sun et al. (2019هدذه النتدامج ي د "تندا ا العامد ات الح يددة" مدن هددذه
ااطةإةن اث شط م نسدتلرار نطخدراس اللنةدأة فدل الللارسدات اا تلاولدة بةدكل كخادر فدإن العوامد
م ددن راا ه ددذه الللارس ددات ل ددن ت ددزداد ي ددنف اللس ددتو مقارط ددة مد د العوامد د الت ددل يلك ددن تح.لقه ددا ند د
اللسددتويات اا للددة لهددذه الللارسددات ان تنددا ا العامد هددو شمددر ايد من د بالتددالل يددؤد ذل د نلددل
طتامج كسلةن اث شن التكاللا اللرتبإة باللسةوللة اا تلاولة ترب مرتفعدة بةدكل رادر داد
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اللحققد ددة مد ددن ث د د يلكد ددن القد ددو بد ددأن العوام د د التكد دداللا اللرتبإد ددة
تد ددؤد نلد ددل نطخفد دداأل العوام د د ُ
بالللارسددات اا تلاولددة تختى د بددإ ت ا مسددتو هددذه الللارسددات مددن ث د يختى د تأثارهددا ىددل
ااداا اللالل
ددام كددل مددن ( Xie et al. (2019ي ارسددة الع ددة راددر الخإلددة يددان شداا اللنةددأة
لىللارسات اللتعىقة بالخاةة اللجتل الحوكلدة مسدتو ايفرداح نهدا بدان ااداا اللدالل لىلنةدأة
بلعنل ش ر دراسة ما نذا كاطت اللنةآت التل تهت بجواطص ايست امة يلكن لها شن تحق شداا مالل
ا د مسددتويات ربحلددة مرتفعددة لق د تلثىددت انددة ال ارسددة فددل  6631شددركة تنتلددل نلددل  11إدداع
ام  2015لق توفل كل من (Xie et al. (2019
ىل مستو  74د لة مختىفة
مختى
نلل شن مستو شداا شطةإة الخاةة اللجتل الحوكلة ايفراح دن اللعىومدات اللرتبإدة يهدا يدرتبم
دن هدذه
نيجايلاً ي ر ة معنوية م ااداا اللالل لىلنةأة ذل ن مستو ااداا ايفراح اللعتد
الللارسددات فددل اللقايددل فددإن اللسددتو اللرتفد ش اللددنخفض بةددكل مبددالغ هلد مددن هددذه الللارسددات
يرتبم سىخلاً م ااداا اللالل
ددة شكثددر ت د ا ً تعقا د اً مددن الع ددة الخإلددة البسددلإة التددل
هددذه النتددامج ددود
تد
ة رار إلة تأ دذ شدكل درا  Uمعكدوس يدان
توفىت نلاها الع ي من ال راساتن اث تو
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل كلددا توفددىت طتددامج ال ارسددة شيض داً نلددل شن الللارسددات
د ددة نيجايل ددة م د د ااداا اللد ددالل يىاهدددا الجواطدددص
الجاد د ة لىحوكلدددة هد ددل شكثد ددر الجواطدددص التد ددل لهد ددا
اا تلاولة ث الجواطص الخاةلة فل ضوا هدذه النتدامج يةدار كدل مدن ( Xie et al. (2019نلدل شن
الةددركات ينبغدل ىاهددا شن تقددوم بايفردداح ددن الللارسددات اللتعىقددة بالخاةددة اللجتلد الحوكلددة ند
مستو معت نذا ما شرادت الحفاة ىل شداا مالل اد ادث شن اللسدتويات اللنخفضدة ش اللرتفعدة
سوا تنعك سىباً ىل ااداا اللالل كلا شن اللنةآت ينبغدل ىاهدا شن تهدت بةدكل شكخدر بالجواطدص
اللرتبإددة بالحوكلددةن اددث شطهددا تىعددص ال د ر ااكثددر شهللددة فددل التددأثار ىددل ااداا اللددالل تحسددان
سللتها فل السو
 .2/8التعليق على الدراسات السابقة وتقييم وتحليل نتائجها:
شد فة ددل اللد د ل الخإ ددل ف ددل ت ددوفار تفس ددار كام ددل لإخلع ددة الع ددة ي ددان اللس ددةوللة
اا تلاولة ااداا اللالل نلل ظهور الحا ة نلل م ل در يدتلكن مدن تفسدار هدذه الع دة ىدل
الرر من ود بعض ال راسات السابقة التل ا لت دراسة الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
ة رار إلة الل ل رار الخإل) نا
ااداا اللالل من مناور مختى هو ن تلاللة ود
شط ماز هنداك د م نتفدا يدان هدذه ال ارسدات فدل مخلعدة الع دة يانهلدا مدا نذا كاطدت هدذه الع دة
تأ ذ شكل را  Uش را  Uمعكوس بالتالل تحو الج النقاش الدذ نسدتلر لفتدرات زمنلدة
كخا درة مددن الل د ل الخإددل نلددل د ش ددر فددل مددا يتعى د بالنتددامج التددل توفددل نلاهددا الل د ل راددر
الخإددلن اددث توفددىت هددذه اللجلو ددة مددن ال ارسددات شيض داً نلددل طتددامج مختىفددة تعك د الع ي د مددن
هات النار ىل النحو التالل:
 )1وجهة النظر األولى:
ددة
تةددار نلددل شن الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل هددل
رار إلة تأ ذ شكل را Uن بلعنل شن هنداك عالقة سلبية (عكسـية) يدان شطةدإة اللسدةوللة
اا تلاولددة ااداا اللدداللن اددث شن اللنةددأة ا تحق د الل ازيددا اللندداف اللرتبإددة يتإخا د شطةددإة
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اللسةوللة اا تلاولة ن اللستويات اللنخفضة من هدذه الللارسدات يادل ذلد التدأثار السدىخل
تد ددل الوف د ددو نل د ددل مسد ددتو ش طقإ د ددة معان د ددة م د ددن ايسد ددتثلارات اللرتبإ د ددة بأطة د ددإة اللس د ددةوللة
اا تلاولدة مسددتويات شداا ن تلددا ل مرتفد ) تتحدو بعد ها الع ددة نلددل عالقــة طرديــة (موجبــة)
هل النقإة التل تخد ش فاهدا اللنةدأة فدل تحقاد م ازيدا منداف تإخاد شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة
فل اا ل الإويل خل الوفو نلدل هدذه النقإدة فدإن اللنةدأة تتحلدل فقدم يتكداللا تإخاد تىد
ااطةدإة بالتدالل يكدون ااداا اللددالل منخفضداً طسدخلاً نا شن العوامد اللرت.بددة مدن هدذه ااطةددإة
سددوا تتحقد فددل فتدرة مقخىددة ند تحقاد اللنةددأة للسددتويات مرتفعددة مددن الللارسددات اا تلاولددة
مددن شمثىددة ال ارسددات التددل تتخنددل هددة الناددر هددذه ;(Barnett & Salomon, 2012
;Miras‐Rodríguez et al., 2015; Chen et al., 2018; Franco et al., 2020
).Nuber et al., 2020
يعتلد د هد دذا ايتج دداه ف ددل تفس ددار الع ددة مح ددل ال ارس ددة ى ددل ك ددل م ددن "فرضـــية التـــأثير
اإلجتماعى" و"فرضية المفاضلة بين العائد والتكلفة" فل طفد الو دت لدل نسدتخ ام ن د هداتان
الفرضدداتان فقددم بلفردهددا كلددا هددو الحددا فددل اللد ل الخإددلن اددث يةددار هددذا ايتجدداه نلددل شن تخنددل
مستويات منخفضة من شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ُيحلل اللنةأة يتكداللا ا تلاولدة مرتفعدة تفدو
ة كسلة يان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا
العوام اللحققة هو ما يؤد نلل ود
اللالل بالتالل فإن الجزا اا مدن اللنحندل الدذ يةدكل الع دة سدوا يأ دذ نتجداه مامدل ل سدفل
ذلد وفقـاً لفرضـية المفاضـلة بـين العائـد والتكلفـة "نظريـة الواالـة" يكدون ذلد تدل طقإدة معاندة
هل النقإة التدل تخد ش فاهدا اللنةدأة يتخندل مسدتويات مرتفعدة مدن شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة مدن
ثلتحقا وام ا تلاولة مرتفعة تتجا ز التكاللا اللنفقة كلا يتلكن مختى شفحاب اللرال من
ددة مردي ددة ي ددان شطة ددإة اللس ددةوللة
ندارك ه ددذه الللارس ددات يت ددأثر ا يه ددا ه ددو م ددا د د ي ددؤد نل ددل
اا تلاولددة ااداا اللددالل ،بالت ددالل فددإن الجددزا الث دداطل مددن اللنحن ددل سددوا يخ د ش ف ددل ايرتفدداع مددرة
ش ددر ذل د وفقـــاً لفرضـــية التـــأثير اإلجتمـــاعى "نظريـــة أصـــحاب المصـــالح"Barnett & .
)Salomon, 2012; Miras‐Rodríguez et al. 2015
ير كدل مدن ( Chen et al. (2018شن السدخص فدل دود طقإدة التحدو فدل الع دة د
ير نلل "تناقص التكلفة الحدية"ن اث شن اللستويات اللرتفعة من شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة
تؤد نلل نطخفاأل تكاللا اللةر ات الخرامج اللبادرات اا تلاولةن ش شن كل طةداس ن تلدا ل
نضافل تؤدي اللنةأة يؤد نلل نطخفاأل التكىفة الح ية لهذه ااطةإة فقداً لدذل فإطد مدن اللتو د
ة ىل شدكل درا  Uيدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللداللن ادث شن ااداا
ود
اللالل الجا سوا يتحق ن اللستويات اللرتفعة من شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
كل ددا ش ض ددحت بع ددض ال ارس ددات شن اللنة ددآت الت ددل تق ددوم ب ددأداا مس ددتويات متوس ددإة ش
معت لة من ايستثلارات اا تلاولة فإطها ا تتلكن من تحقا العوامد اللرت.بدةن ادث شطهدا لد تدتلكن
مددن تددوفار التكدداللا التددل تحلىتهددا ش الحفدداة ىددل مواردهددا زسددتخ امها فددل نسددتثلارت ش ددر ي يىددة
تحق لها شرباح ش ىل ي اً مدن نسدتخ امها فدل ايسدتثلارات اا تلاولدة تكىفدة الفرفدة الخ يىدة) كلدا
شطها ل تتلكن من الوفو نلل مستويات مرتفعة من اللسدةوللة اا تلاولدة تلكنهدا مدن تلاادز طفسدها
فددل السددو مددن هددة طاددر شفددحاب اللرددال
تحقا د شربدداح مددن راا كوطهددا مسددةولة ن تلاول داً
هدو مدا يدؤد نلدل التدأثار سدىباً ىدل ااداا اللدالل
بالتالل فإن هذه اللنةآت ىِقدت فدل اللنترد
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)Brammer & Millington, 2008; Barnett & Salomon, 2012
الةكل التالل ر :)2
هة النار هذه من
توضل

يلكددن لىبا ددث

(شكل رقم ( :)2العالقة غير الخطية بين المسئولية االجتماعية واألداء المالى على شكل حرف .U
;Brammer & Millington, 2008; Barnett & Salomon, 2012; Fujii et al., 2013
)Miras‐Rodríguez et al. 2015; Trumpp & Guenther, 2017

 )2وجهة النظر اليانية:
ة رار
تةار نلل شن الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل هل
إل ددة تأ ددذ ش ددكل ددرا  Uمعك ددوس؛ بلعن ددل شن هن دداك عالقـــة إيجابيـــة ي ددان شطة ددإة اللس ددةوللة
اا تلاولة ااداا اللالل طتلجة لتحقاد اللنداف الل ازيدا اللرتبإدة يهدذه ااطةدإة ذلد تدل مسدتو
ش طقإددة معانددة (نقطــة التـوازن) بعد هددذا اللسددتو تتحددو الع ددة نلددل عالقــة ســلبية طتلجددة تخنددل
اللنة ددأة مس ددتويات مب ددالغ فاه ددا م ددن شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة ،د د يترت ددص ىاه ددا تحل ددل تك دداللا
نضدداهلة مرتفعددة لىغايددة تفددو اللندداف اللحققددة مددن شمثىددة ال ارسددات التددل تتخنددل هددة الناددر هددذه
).(Wagner & Blom, 2011; Park, 2016; Sun et al., 2019; Xie et al., 2019
يعتلد د ه ددذا ايتج دداه ف ددل تفس ددار الع ددة مح ددل ال ارس ددة ى ددل ك ددل م ددن فرض دداتل الت ددأثار
اي تلددا ل اللفاضددىة يددان العام د التكىفددة مع داً لق د شمى د ىاهددا )" Marom (2006النظريـــة
الموحــدة  "Unified Theoryطا د اًر اطهددا تجل د يددان كددل مددن الفرضدداتان السددابقتان ن د تفسددار
الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللدداللن اددث يةددار هددذا ايتجدداه نلددل شن تحقا د
تو عات كافة اامدراا شفدحاب اللردال يحقد لىلنةدأة الع يد مدن اللنداف يدؤد نلدل زيدادة شداا
ددة مردي ددة) ذلد د ف ددل الخ اي ددة وفقـــاً لفرضـــية التـــأثير اإلجتمـــاعى "نظريـــة أصـــحاب
اللنة ددأة
المصالح" .نا شن ذل التحسن فل ااداا لن يستلر ففل ت ا فل اا ل الإويدل فدإن تكداللا
ااداا اي تل ددا ل س ددوا تت ازيد د ت ددؤد نل ددل تخ ددلض ربحل ددة شداا اللنة ددأة
ددة كس ددلة) وفقـــاً
لفرضية المفاضلة بين العائـد والتكلفـة "نظريـة الواالـة" .هدذا يعندل شطد كىلدا كاطدت اللنةدأة مسدةولة
شداا شفضددل يخىددغ ذل د ااداا ذر ت د ن د مسددتو مح د د بع د ها فددإن زيددادة
ن تلاول داً كىلددا ققددت ً
مستو اللسةوللة اا تلاولة سوا يترتدص ىلد نطخفداأل ااداا ( Marom, 2006; Lankoski,
دة نيجايلدة ند اللسدتويات
 .)2008; Miras‐Rodríguez et al., 2015بالتدالل فدإن هنداك
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اللعقولددة لد داا اي تلددا ل
يتجا ز اللستو اللثالل

ددة سددىخلة ند اللسددتويات اللرتفعددة لىغايددة لد داا اي تلددا ل الددذ

ير كل من ( Trumpp & Guenther (2017شن السخص فدل دود طقإدة تحدو فدل الع دة
د ير د نلددل "قــانون تنــاقص العائــدات الحديــة" الددذ يعنددل شن العوامد اللحققددة تتنددا ا مد مددر ر
الو دت فدل طفد السدلا شكد )Lankoski, (2008ن شطد فدل ظدل تحلدل اللنةدأة لتكداللا طفقددات
شداا اللسددةوللة اا تلاولددة بةددكل مت ازي د فددإن العوام د مددن راا هددذه ااطةددإة سددوا تددنخفض بلددر ر
الو ت ذل فقداً لإلفتدراأل الةدام الدذ يةدار نلدل إنخفـاض العوائـد الحديـة بلعندل شن كدل د ة
نضداهلة طةدداس ن تلددا ل نضددافل) سدوا يددت شدا ه سددوا يحقد وامد نضدداهلة لىلنةددأة ش ددل مددن ذ
خدل هدو مدا شكد ه شيضداً كدل مدن ()Brammer & Millington, 2008; Sun et al., 2019
دة رادر إلدة تأ دذ
كلدا ششدار ) Fujii et al. (2013نلدل شن ال ارسدات التدل ش ضدحت دود
شكل را  Uمعكوس يان مستو ااداا الخاةل لىلنةأة ااداا اللالل لها كاطدت تفسدر ذلد شيضداً
بأن التكىفة الح ية لىللارسات الخاةة تكون ش ىل من اللنفعة الح ية ن ما يكون ااداا الخاةدل مرتفعداً
لىغاية.
من هة طادر اللنداف التدل يحققهدا شفدحاب اللردال ش ضد ) Marom (2006شن
ندارك شفحاب اللرال لىللارسات اا تلاولة اللناف التدل تعدود ىداه مدن راا هدذه الللارسدات
يخض شيضاً لقاطون "تناقص المنفعة الحدية" ،بلعنل شن اي تلا ات التل يحققها يةبعها شفحاب
اللرددال سددوا تت ازي د فددل الخ اي ددة مددن ث د تحقا د ش ر ددل منفعددة طتلجددة الللارسددات اا تلاول ددة
بالتالل يكون نتجاه الع ة نيجايل م نسدتلرار اللنةدأة فدل شدامهدا اي تلدا ل تردل هدذه اللنفعدة
نلددل ذر تهددا مد فددو اللسددةوللة اا تلاولددة نلددل مسددتويات مرتفعددة لىغايددة تددنخفض هددذه اللنفعددة
التل يلكن شن يحققها شفحاب اللرال مرة ش ر "نطخفاأل اللنفعة الح ية" طتلجد ًة لدذل تدنخفض
دة
دود
اييرادات الح ية ن التكاللا الح ية من ث تنخفض اللنداف اللتو عدة هدو مايد
رار إلة تأ ذ شكل را  Uمعكوس
فل هدذا الرد د ش ضد كدل مدن ) Barnea & Rubin (2010شن ايرتفداع فدي طفقدات
اللسةوللة اا تلاولة سلكون متسقاً م تعال سللة الةركة نذا كاطت هدذه النفقدات نسدتجابة لىتغادرات
فددي تفضددا ت شفددحاب اللرددىحة نا شن الل د يرين د يكددون ل د يه دوافز لزيددادة ااداا اي تلددا ل
ايستثلار ىل طحو مبالغ هلد فدل شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة هدو مدايؤد نلدل زيدادة التكداللا
اللرتبإددة يهددا نلددل مسددتو ش ىددل مددن ذل د اللسددتو الددذي يزي د مددن ثددر ة اللسدداهلان ش يحق د مندداف
لىلنةددأة ذلد مددن ش ددل تعاددل منددافعه الةخرددلة تحسددان سددلعته بإ تبدداره مدوامنان فددالحان
يهتلون بالخاةة اللجتل العدامىان كلدا شن اللد يرين يحققدون منداف شخردلة مدن نرتبدامه بلنةدآت
ذات مستويات شطةإة ن تلاولة مرتفعة
فل ضوا ما سخ يلكن القو بأن اآلثار اللاللة الناتجة دن الللارسدات اا تلاولدة تتو د
ىل طإا مستو هذه الللارسات من خدل اللنةدأة بالتدالل فدإن مسدتو ااداا اي تلدا ل الجاد
اللقخو لىلنةأة رغبدة منهدا فدل ندارة مردال مختىد اامدراا سدوا يحقد لهدا الع يد مدن العوامد
هو ما يؤد نلل تحسن ااداا اللالل ذل وفقاً لنظرية أصحاب المصالح نا شط فل الة زيدادة
مسددتو هددذه الللارسددات بةددكل مبددالغ هل د ا يحق د مرددال هددذه اام دراا يتجا زهددا نلددل تحقا د
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ددة لهددا بأفددحاب اللرددال فددإن ذلد سددوا يحلددل اللنةددأة يتكدداللا
مرددال شخرددلة لددإلدارة ا
مرتفعة يؤد نلدل ظهدور مةداكل الوكالدة يدان ايدارة اللسداهلان بالتدالل نطخفداأل ااداا اللدالل
ذل وفقاً لنظرية الواالة .لق خدر بعدض البدا ثان مثدل )(Brammer & Millington, 2008
ن ذل بقول شن الللارسات الجا ة لكن بةكل مبالغ هل يلكن شن يكدون لهدا تدأثار كسدل يلكدن
الةكل التالل ر :)3
هة النار هذه من
لىبا ث توضل

(شكل رقم ( :)3العالقة غير الخطية بين المسئولية االجتماعية واألداء المالى على شكل حرف  Uمعكوس.
& Brammer & Millington, 2008; Fujii et al., 2013; Miras‐Rodríguez et al. 2015; Trumpp
)Guenther, 2017

فى ضوء التحليل السابق للمجموعـة اليانيـة مـن الدراسـات طجد شن هدذه ال ارسدات توفدىت نلدل
طتامج مختىفة تضلنت:
تد بأطةدإة
وجود عالقة غير خطيـة تأخـذ شـكل حـرف U؛ بلعندل شن ااداا اللدالل فدل
-1
ددة س ددالبة  )-د تر د د نل ددل تحل ددل
اللس ددةوللة اا تلاول ددة يل ددر بل ددر ىتان ش تغاد درين هل ددا :ش)
دة مو بدة
تكاللا تإخا تى ااطةإة ن مستوياتها اللنخفضة ا يقايىهدا وامد مرتفعدة ب)
 )+تر نلل العوام اللحققة
تد
وجود عالقة غير خطية تأخذ شكل حـرف  Uمعكـوس؛ بلعندل شن ااداا اللدالل فدل
-2
هدة النادر السدابقة هلدا:
بأطةإة اللسةوللة اا تلاولة يلدر بلدر ىتان ش تغادرين لكنهلدا كد
ددة سددالبة  )-د تر د نلددل التكدداللا
ددة مو بددة  )+د تر د نلددل العوام د اللحققددة ب)
ش)
ايضاهلة الناتجة ن ايستثلارات اللبالغ فاها فل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
ن تل ت معا ال راسات فل ن تبار الع ة الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا
-3
اللددالل ىددل طلددوذج ايطحد ار الخإددل اللتعد د يانلددا ن تلد ت معاد ال ارسددات التددل تنا لددت الع ددات
رار الخإلة التدل تأ دذ شدكل درا  Uىدل طلداذج ايطحد ار التربلبلدة ش ذات الد ا متعد دة الحد د
()Quadratic Polynomial Regression Models
و مخلعة الع دة
فى ضوء العرض السابق لى راسات السابقة يتض لىبا ث شط ما از هناك
يان ااطةإة اا تلاولة ااداا اللالل فل ظل الل ل رادر الخإدل مدن ادث اللسدتو ش النإدا
اللناسص لإللتزام اي تلا ل من خل اللنةآت باا دذ فدل اي تبدار شن هدذه القضدلة البحثلدة لد يدت
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ىها بع من خل الكتابات فل مجا اللحاسبة التلويل نضاف ًة نلل شن ال راسات التل ت ن رامها فل
ة رار إلة
د ى البا ث – ل تتنا بال راسة م ن تلاللة ود
الخاةة اللررية – فل
يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل ز تردر تركازهدا فقدم ىدل د ارسدة الع دة الخإلدة
بالتالل سوا يقوم البا ث ي راسة الع ة رار الخإلة بدالتإخا ىدل الةدركات الل ر دة بالخورفدة
اللررية

وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة الفرض األول للدراسة على النحو التالى:
الفرض األول ( :)H1توجد عالقة غير خطية بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى.

 .9القسم اليانى:
 .1/9الدراســـات التـــى تناولـــت تـــأثير توزيعـــات األربـــاح علـــى العالقـــة بـــين أنشـــطة
المسئولية االجتماعية واألداء المالى:

يه ا البا ث مدن راا هدذه اللجلو دة مدن ال ارسدات السدابقة نلدل درأل ال ارسدات التدل
امددت بإ تبددار مد تددأثار توزيعددات ااربدداح ىددل الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا
الل ددالل يد د اً م ددن التركا ددز ى ددل د ارس ددة الع ددة يانهل ددا بر ددورة مباشد درةن ا ددث شن ش ددذ الع يد د م ددن
اللتغادرات كلتغادرات سددلإة ش متغادرات ُمحفدزة فددل الحسدبان شثندداا د ارسددة هددذه الع ددة سددوا يسدداه
فل فه مخلعة هذه الع ة ىل طحو شفضل
ه فت دراسة ( Hunjra (2018نلل ن تبار ال ر الوسلم لتوزيعات اارباح يان شطةإة
ذل من
اللسةوللة اا تلاولة كلتغار مستقل بان ااداا اللالل لىلنةأة كلتغار تاب
التإخا ىل الةركات الل ر ة فل باكستان  312شركة) تنتلل هذه الةركات نلل مجلو ة من
الرنا ات اللختىفة مثل :ايتراات السلارات اللستحضرات الإخلة ااسلنت الغز
الفترة من ام 2013 - 2012
النسلج التبغ السكر الختر ) ذل
من ش ل تحقا ه ا ال راسة ت فلارة الفر أل التاللة :الفرأل اا ( :)H1شطةإة
اللسةوللة اا تلاولة تؤثر نيجايلاً ىل ااداا اللالل يانلا الفرأل الثاطل ( :)H2شطةإة اللسةوللة
اا تلاولة تؤثر نيجايلاً ىل توزيعات اارباح شما الفرأل الثالث ( :)H3توزيعات اارباح تؤثر
نيجايلاً ىل ااداا اللالل فل ان تلثل الفرأل الراب اا ار ( )H4فى أن :توزيعات اارباح
تتوسم الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل لق ن تل ت هذه ال راسة فل تحىال
الثاطل
الخلاطات ن راملاً ىل طلوذج ايطح ار الخإل اللتع د ذل من ش ل ن تبار الفرأل اا
الثالث كلا ن تل ت ىل ن راا تحىال اللسار ( )Path Analysisي تبار الفرأل الراب
توفىت طتامج ال راسة التإخل.لة نلل شن
ااداا اللالل لىلنةأة ت خو الفرأل اا )
اا تلاولة تؤثر نيجايلاً ىل توزيعات اارباح ت
اارباح تؤثر نيجايلاً ىل ااداا اللالل لىلنةأة ت

شطةإة اللسةوللة اا
كلا توفىت شيضاً
خو الفرأل الثاطل)
خو الفرأل الثالث)

تلاولة تؤثر نيجايلاً ىل
نلل شن شطةإة اللسةوللة
كلا ش ضحت شن توزيعات

كلا ششارت النتامج شيضاً نلل شن توزيعات اارباح كلتغار سلم يتوسم الع ة بالكامل يان
شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللاللن يعنل ذل شن شطةإة اللسةوللة اا تلاولة تؤثر ىل
توزيعات اارباحن اث شن
ااداا اللالل لىلنةأة نيجايلاً يلكن تفسار ذل التأثار من
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الللارسات اا تلاولة الجا ة تؤد نلل زيادة شرباح اللنةأة بالتالل زيادة مستو توزيعات اارباح
اللقررة لىلساهلان تعال ثر ته من ث تحسن ااداا اللالل لىلنةأة سللة شسهلها فل السو
ت خو الفرأل الراب )
يفسر ( Hunjra (2018ذل بأن توزيعات اارباح اللستقرة ش اللتزاي ة ينار نلاها
اللستثلر ن فل السو ىل شطها مؤشر ىل نستق ارر الوض اللالل لىلنةأة س مت بالتالل فإن
زيادة مستو هذه التوزيعات ش نستقرارها يؤثر ىل ااداا اي تراد لىلنةأة نيجايلاً العك
بالتالل تةار النتامج السابقة نلل شن شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ا تؤثر فقم بةكل مباشر ىل
توزيعات
ااداا اللالل لىلنةأة زطلا تؤثر شيضاً ىل هذا ااداا بةكل رار مباشر من
اارباح
فل الخاةة اللررية ه فت دراسة خ العال  )2018نلل سلاس تفسار الع ة
التفا ىلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة سللة اللنةأة فل ظل ود طراص السه من
ىل  38شركة
التإخا
التوزيعات كلتغار سلم يلكن شن يفسر الع ة يانهلا ذل من
الفترة ي اية من ام
من الةركات اللررية اللقا ة فل "مؤشر اللسةوللة اا تلاولة ،ذل
 2007تل ام 2014
اي تلاد ىل ترتاص تقال الةركات فل
ت سلاس اللسةوللة اا تلاولة من
سلة ن لالل توزيعات اارباح النق ية
اللؤشر ت سلاس طراص السه من التوزيعات من
ل سه العادية ىل ن لالل د ااسه اللت ا لة ز تل ت ال راسة ىل ن راا تحىال اللسار من
ش ل ن تبار الع ة يان اللسةوللة اا تلاولة سللة اللنةأة فل ظل ود طراص السه من
التوزيعات كلتغار سلم
ة نرتباس مردية معنوية يان شطةإة اللسةوللة
توفىت طتامج ال راسة نلل ود
اا تلاولة سللة اللنةأة فل ظل ود طراص السه من التوزيعات كلتغار سلمن يعنل ذل شن
شطةإة اللسةوللة اا تلاولة يكون لها تأثار كخار ىل سللة اللنةأة يلكن تفسار ذل التأثار بأن
زيادة ربحلة اللنةأة
تى ااطةإة تؤد نلل تحسان سلعة اللنةأة فورتها الذهنلة فل السو
هو مايؤد نلل زيادة طراص السه من التوزيعات ينعك ذل فل النهاية ىل سللة اللنةأة
شدامها بلعنل ش ر تؤثر شطةإة اللسةوللة اا تلاولة تأثا اًر رار مباشر ىل سللة اللنةأة من
تأثارها ىل طراص السه من التوزيعات كلتغار سلم بالتالل فإن طراص السه من
التوزيعات يتوسم الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
 .2/9التعليق على الدراسات السابقة وتقييم وتحليل نتائجها:
فددل اآل طددة اا ادرة يد شت الع يد مددن ال ارسددات التحددو مددن التركاددز ىددل د ارسددة الع ددة
يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل بردورة مباشدرة نلدل د ارسدة هدذه الع دة بردورة رادر
مباشرةن ش فل ظل ود الع ي من اللتغارات كلتغارات سلإة ش متغارات ُمحفزة يةدار Park
) (2016نلل شط ىدل الدرر مدن دود د د كخادر مدن ال ارسدات السدابقة فدل هدذا اللجدا نا شطد ا
يو تح ي اض د ا لكل لة تأثار اللسةوللة اا تلاولة ىدل ااداا اللدالل لىلنةدأة سللتهدا فدل
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ظدل دود متغادرات ش در د يكدون لهدا نرتبداس يهدذه الع دة
ال راسات

يلثدل ذلد مةدكىة ُمتأفدىة فدل معاد

كلدا يدر هدذا ايتجدداه مدن ال ارسدات شن النتددامج اللختىفدة ند د ارسددة الع دة يدان شطةددإة
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل تر د بردورة شساسدلة نلدل د ارسدة هدذه الع دة بردورة مباشدرة
د م ش ددذ الع ي د م ددن اللتغاد درات التددل يلك ددن شن تُفس ددر هددذه الع ددة ش تُددؤثر ىاهددا ف ددل اي تب ددار
بالتالل فإن نستبعاد مثل هذه اللتغارات من ال راسة هو ما شد نلل فدعوبة تفسدار السدخص فدل هدذه
النتامج يةار كل من ( Cheung et al. (2018نلل شن م التواف فل النتامج هو ما دف الع يد
مددن البددا ثان نلددل محا لددة د ارسددة هددذه الع ددة مددن هددات طاددر مختىفددة بحاددث ُيلكددن ذلد مددن فهد
كل لة تأثار شطةإة اللسةوللة اا تلاولدة ىدل ااداا اللدالل بلدا يسداه فدل النهايدة فدل فهد مخلعدة
الع ة يانهلا ىل طحو شفضل
اللحفزة التل ا لت ال ارسدات السدابقة ش دذها فدل الحسدبان
تتلثل اللتغارات الوسلإة ش ُ
ن د د ارسددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل :اللا دزة التنافسددلة سددلعة
اللنةدأة در دة رضداا العلد ا ( Luo & Bhattacharya, 2006; Galbreath & Shum,
 )2012; Saeidi et al., 2015; Kim et al., 2018; Ali et al., 2020جد اللنةدأة
( )Nyeadi et al., 2018الع دات ش ااطةدإة السلاسدلة ( Lin et al., 2019; Du et al.,
 )2019وكلدة الةدركات ( )Kabir & Thai, 2017زدارة ااربداح (حسن2015 ،،؛ Sial et
 )al., 2018در ة اللنافسة فل الرنا ة ( )Long et al., 2020رارها من اللتغارات

ُي ظ شن هذه ال راسات ا لت دراسة مد تفسدار ش تدأثار هدذه اللتغادرات الوسدلإة
اللحفزة ىل الع ة الخإلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل فدل دان طجد شن
ش ُ
ال ارسددات التددل ا لددت ش ددذ مثددل هددذه اللتغا درات فددل الحسددبان ند د ارسددة الع ددة راددر الخإلددة هددل
د ارسدة ) Park (2016د ارسدة) Chen et al. (2018د ارسدة )Franco et al. (2020ن ادث
ام ددت ك ددل منه ددا ي ارس ددة اللتغاد درات التالل ددة ى ددل الترتا ددص :در ددة رض دداا العلد د ا اللاد دزة التنافس ددلة
لىلنةأة ملارسات ندارة الجودة  )QMكلتغارات ُمحفدزة يلكدن شن تدؤثر ىدل الع دة رادر الخإلدة
يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
كل ددا ُي ددظ شن معاد د ه ددذه ال ارس ددات رك ددزت ى ددل اللتغاد درات اللرتبإ ددة بخىد د ال.لل ددة
تعال ثر ة ربحلة اللنةأة مثل :اللازة التنافسدلة سدلعة اللنةدأة در دة رضداا العلد ا تكىفدة
قو اللىكلدة) بالتدالل سدلكون مدن الل مد د ارسدة اللتغادرات اللرتبإدة يتوزيد هدذه الثدر ة اللتلثىدة
فددل "توزيعــات األربــاح"ن اددث تُع د توزيعددات ااربدداح ا د ة مددن شه د القضددايا فددل كتابددات اللحاسددبة
التلويل طا اًر لع تها اللباشدرة باللسداهلان تأثارهدا ىدل ال.للدة السدوسلة اسده اللنةدأة كلدا شطهدا
تعتخر ش الق اررات اللاللة الرملسلة التدل توا د ايدارة العىلدا كوطهدا اللسدةولة دن درار توزيد ااربداح
ىددل اللسدداهلان ش ن تجازه دا مددن ش ددل ن ددادة نسددتثلارها فددل تلويددل اللةددر ات ااطةددإة اللختىفددة
لىلنة د ددأة منه د ددا شطة د ددإة اللس د ددةوللة اا تلاول د ددة يتفد د د البا د ددث ف د ددل ذلد د د مد د د د ارس د ددة ك د ددل م د ددن
)Rakotomavo (2012); Benlemlih (2019؛ اث ركدزت كدل منهلدا ىدل د ارسدة مد تدأثار
ااطةإة اا تلاولة ىل توزي ثر ة اللساهلان توزي اارباح) يد اً مدن التركادز فقدم ىدل كل لدة
تأثار هذه ااطةإة ىل ى هذه الثر ة بايضافة نلل محا لة البا ث ش دذ هدة طادر اللسداهلان
فل اي تبار
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ش ضحت الع ي من ال راسات شط ن سلام اللنةأة يتخنل شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة
كأ ايستراتلجلات التدل د ُي ْلكدن مدن لهدا تحسدان ااداا اللدالل فإطهدا تحتداج نلدل تدوفار اللدوارد
اللاللددة ال زمددة لإلطفددا ىددل هددذه ااطةددإة ايسددتثلار فاهددا يلكددن لىلنةددأة تددوفار هددذه اللدوارد مددن
الع ي من مرادر التلويل شهلها مرادر التلويل ال ا ىلة اارباح اللحققدة) طاد اًر يطخفداأل
تكىفتهددا هددذا مددا ششددارت نلل د د ارسددة Dhaliwal et al. (2011ن اددث ش ضددحت شن ايرتبدداس
الفترة الحاللة ( )tيؤد نلل نطخفاأل
بأطةإة اللسةوللة اا تلاولة ايفراح اي تلار نها
تكىفة قو اللىكلة فدل الفتدرة ال قدة كدذل د ارسدة  El Ghoul et al. (2011التدل ش ضدحت
شن الةددركات التددل تلددارس اللسددةوللة اا تلاولددة برددورة شفضددل فإطهددا تحرددل ىددل تلويددل شر ددا
بالتالل فإن اللنةدأة سدوا تفضدل اي تلداد ىدل مردادر التلويدل ال ا ىلدة كلدا
اسه رشس اللا
يةار ) Kim et al. (1998نلل شن وافز اللنةأة لإل تفاة بالنق ية تكدون شكخدر ند ما تكدون تكىفدة
قو اللىكلة ش ل بالتالل يكون ل اللنةأة وافز شكخر لإلسدتثلار ن تلداداً ىدل مردادر التلويدل
ال ا ىلة طا اًر يطخفاأل القادود اللاللدة ىدل هدذه اللردادر ُملثىدة فدل نطخفداأل تكىفدة قدو اللىكلدة
العك
بالتددالل فددإن اللنةددآت اللسددةولة ن تلاولداً د تلاددل نلددل دفد توزيعددات شربدداح ش ددل طاد اًر
يطخفاأل تكىفدة قدو اللىكلدة هدو مايةدج الةدركات ىدل اي تفداة بالنق يدة ايسدتثلار يد اً مدن
دف توزيعات اارباح النق ية لىلستثلرين )Cheung et al., 2018
لق ش ضحت الع ي من ال راسات شن هناك هتل طادر فدل هدذا الةدأن :وجهـة النظـر
األولى ،تر شن اللنةآت فل سخال سلامها بأداا شطةإة اللسةوللة اا تلاولة تلادل نلدل نسدتقإاع ش
ن تجدداز ااربدداح التددل تحققهددا ش ددزا منهددا لكددل تددتلكن مددن نسددتثلارها فددل شداا شطةددإة اللسددةوللة
اا تلاولدة بالتددالل نطخفدداأل د رتها ىددل تعاددل ثددر ة اللسدداهلان وجهــة النظــر اليانيــة تددر شن
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة تُلكددن اللنةددأة مددن تحقا د مسددتويات مرتفعددة مددن ااربدداح مددن د
تحقاد مادزة تنافسددلة لىلنةددأة
تحسددان فددورتها الذهنلددة تحسددان الع ددات مد شفددحاب اللرددال
زيادة الحرة السوسلة بالتالل زيادة اللخلعات اارباح بالتالل فإن زيادة رة اللنةدأة ىدل تولاد
ااربدداح سددوا يجعىهددا فددل ضد مددالل شفضددل هددو مددا د يلكنهددا مددن ن ددادة نسددتثلار ددزا مددن هددذه
اارباح فل ااطةإة اا تلاولة شداا توزيعات اارباح اللقررة لىلستثلرين د ن ش تأثار ىل هدذه
التوزيعدات يددل يلكدن شن يددؤد ذلد نلددل زيددادة مسدتو توزيعددات ااربداح بالتددالل يكدون لد يها د رة
شكخ ددر ى ددل تعا ددل ث ددر ة اللس دداهلان م ددن د د زي ددادة مس ددتو توزيع ددات اارب دداح النق ي ددة يد د اً م ددن
نسدتقإا ها ;Rakotomavo, 2012; De Villiers & Ma, 2017; Cheung et al., 2018
 )Benlemlih, 2019بالتددالل فددإن اللنةددآت التددل ل د يها مسددتويات مرتفعددة لىغايددة مددن ااطةددإة
ددة
ددة مردي ددة) ش منخفض ددة
اا تلاول ددة د د يك ددون لد د يها معد د ات توزيد د شرب دداح مرتفع ددة
كسلة)
وبالتــالى ،ف ـ ن التســاؤل الــذ يمكــن إثارتــل فــى هــذا الصــدد ،هددل التغاددر فددل مسددتو
توزيع ددات اارب دداح بالزي ددادة ش ال ددنقا ن تج دداز اارب دداح ش توزيعه ددا) د د ي ددؤثر ى ددل مخلع ددة الع ددة
اللتو عددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل؟؟ بددالر وع نلددل ال ارسددات السددابقة فددل
مجددا اللحاسددبة التلويددل لد يجد البا ددث  -فددل د د ىلد – سددو د ارسددتان Hunjra (2018
خ د العاددل  )2018امددت كددل منهلددا ي ارسددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا
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اللددالل فددل ظددل ددود توزيعددات ااربدداح كلتغاددر سددلم ُي ْلكددن شن يفسددر الع ددة الخإلددة يانهلددا لقد
ُىرددت طتددامج هددذه ال ارسددات نلددل شن شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة تددؤثر ىددل ااداا اللددالل نيجايلداً
توزيعات اارباحن اث شن الللارسات اا تلاولة الجا ة تدؤد
يلكن تفسار ذل التأثار من
نلددل زيددادة شربدداح اللنةددأة بالتددالل زيددادة مسددتو توزيعددات ااربدداح اللقددررة لىلسددتثلرين تعاددل ثددر ة
اللساهلان من ث تحسن ااداا اللالل
د ىل – ش د ارسدات امدت ي ارسدة مد
بايضافة نلل ذل ل يج البا ث  -فل
تأثار توزيعات اارباح كلتغار ُمحفز ىل الع ة يان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
بالتالل تحاول الدراسة الحالية وضع نموذج مقترح يأ ذ فل ن تباره ما يىل:
 -1ن تبار م تدأثار مسدتو توزيعدات ااربداح كلتغادر ُمحفدز ىدل الع دة رادر الخإلدة اللحتلىدة يدان
شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة ااداا الل ددالل م ددن ش ددل محا ل ددة فهد د مخلع ددة الع ددة ي ددان شطة ددإة
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل ىل طحو شفضل بلعنل در د ارسدة التدأثار التفدا ىل اطةدإة
اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح ىل ااداا اللالل
 -2بايضافة نلل ماسخ يحا البا ث دراسة هدذه الع دة فدل ضدوا الع يد مدن الناريدات مثدل :طاريدة
ذلد مددن ش ددل تفسددار كلددا ُي ْلكددن لتوزيعددات ااربدداح شن تددؤثر
الوكالددة طاريددة شفددحاب اللرددال
ىل الع ة محل ال راسة
بايضافة نلل ماسخ تجد ر ايشدارة نلدل شن البا دث يركدز بردفة افدة ىدل "توزيعـات
األرباح النقدية"ن اث شن التوزيعدات النق يدة هدل التدل يترتدص ىاهدا در ج ش تحويدل اللدوارد النق يدة
مددن اللنةددأة نلددل اللسدداهلان بالت ددالل فددإن التوزيعددات النق يددة ه ددل ااكثددر ن تلددااً لىتددأثر بلس ددتو
ايسدتثلارات اا تلاولدةن ادث د يدت ن تجازهدا مدن ش دل شداا هدذه ايسدتثلاراتن بلعندل در فددإن
اللنةآت تلال نلل اي تفاة بالنق ية ي اً من دف توزيعات اارباح النق يدة – ش شن اللنةدأة د تىجدأ
نلددل مرددادر ش ددر لتوزي د ااربدداح بخ د ا التوزيعددات النق يددة التددل يددت تخ لضددها ش ن تجازهددا -
السددخص فددل ذل د شن النق يددة رالب داً ماتسددتخ م فددل تلويددل ااطةددإة اللختىفددة لىلنةددأة منهددا شطةددإة
اللسةوللة اا تلاولة يتف البا ث فل ذلد مد الع يد مدن ال ارسدات التدل ن تلد ت ىدل التوزيعدات
النق ية مثلRakotomavo, 2012; De Villiers & Ma, 2017; Cheung et al., 2018; ( :
.)Benlemlih, 2019; Almaleeh, 2019
ال راسة الحاللة ن تبار م تأثار توزيعات
فل ضوا ماسخ يحا البا ث من
د ى البا ث
اارباح النق ية ىل الع ة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل فل
فددإن هددذه الع ددة السدداي ايشددارة نلاهددا لد يددت ن تبارهددا فددل ال ارسددات السددابقة وبالنســبة للوضــع فــى
البيئة المصرية لد يتوفدل البا دث شيضداً – فدل د د ىلد  -نلدل ش د ارسدات امدت بإ تبدار هدذه
الع ة
فل ضوا ماسخ يمكن صياغة الفرض اليانى على النحو التالى:
الفرض الثانى ( :)H2ال يوجد تأثير لمستو توزيعات األرباح النقدية على العالقة بين أنشطة
المسئولية االجتماعية واألداء المالى.
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محمد جمال

 .10القسم اليالث :الدراسة التطبيقية (:)Empirical Study

يتناول الباحث خالل هذا القسم الدراسة التطبيقية للبحث من خالل تناول بعض النقاط والمتمثلة
فى منهجية البحث ،والتحليل اإلحصائى للبيانات ،وتفسير ومناقشة النتائج ،وذلك على النحو التالى:

 .1/10منهجية البحث:
 .1/1/10الفترة الزمنية محل الدراسة:
يعتل البا ث فل ال راسة الحاللة ىل سىسىة زمنلة مكوطدة مدن  6سدنوات تخد ش مدن دام 2014
تددل ددام  2019تغإددل كافددة الةددركات التددل شُدر ددت "بلؤشددر اللسددةوللة اا تلاولددة لىةددركات"
هذه الفترة لقد تد نسدتبعاد الفتدرة مدن  2011تدل دام  2013طاد اًر لىادر ا التدل تعرضدت
لها الخاةة اللررية اللتلثىة فل ثورة  25يناير  2011ثورة  30يوطاو 2013
 .2/1/10عينة الدراسة:
تتلثددل العانددة محددل ال ارسددة فددل  )40شددركة مددن الةددركات الل ر ددة بلؤشددر اللسددةوللة اا تلاولددة
انة ال راسة اللستخ مة:
التالل يوض مىخا للجتل
الج
(جدول رقم  : 1حجم العينة محل الدراسة)

بيان
ج د اللجتل د  :يتلثددل فددل الةددركات الل ر ددة باللؤشددر د
محل ال راسة
) ت نستبعاد إاع الخنوك) ت نستبعاد إاع الخ مات اللاللة رار اللررهلة) ت نستبعاد الةركات التل ا يتوافر نها الخلاطات ال زمة) ت نستبعاد الةركات التل ت شإص ا ها من الخورفةإجمالى حجم العينة النهائى

الفت درة

عدد
الشراات
 57شركة
)6
)9
)1
)1
40

تُلثددل هددذه العانددة مددن الةددركات الع ي د مددن القإا ددات اللختىفددة بالخورفددة اللر درية الج د
التددالل ر د  )2يوضد توزيد انددة الةددركات محددل ال ارسددة فقداً لىقإا ددات التددل تنتلددل نلاهددا كلددا
هو معىن ىل مو الخورفة اللررية:
(جدول رقم  :2عينة الدراسة وفقاً للقطاعات التى تنتمى إليها)

القطاع

 -1إاع العقارات
 -2إاع اللوارد ااساسلة
 -3إاع مواد الخناا
 -4إد د د د دداع ايترد د د د دداات اي د د د د د م تكنولو لد د د د ددا
اللعىومات
 -5إاع مات النقل الةحن

عدد الشراات
11
7
5
4
4

النسبة
%27 5
%17 5
%12 5
%10
%10
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3
2
2
1
1
40

%7 5
%5
%5
%2 5
%2 5
%100

 -6إاع اارذية اللةر بات التبغ
 -7إاع الخ مات اللنتجات الرناولة السلارات
 -8إاع الإا ة الخ مات اللساط ة
 -9إاع اللنسو ات السى اللعلرة
 -10إاع السلا ة الترهل
إجمالى عدد شراات العينة
 .3/1/10طرق جمع البيانات ومصادرها:
تد د الحر ددو ى ددل الخلاط ددات اللتعىق ددة باللس ددةوللة اا تلاول ددة اللتلثى ددة ف ددل ال ددوزن النس ددخل ش
مجل ددوع النق دداس لللارس ددات اللس ددةوللة اا تلاولد ددة لىة ددركات الل ر ددة باللؤش ددر اللر ددر للسد ددةوللة
الةددركات مددن د الع يد مددن اللرددادر هددل :اللو د الرسددلل لىخورفددة اللردرية بايضددافة نلددل
شددركة مرددر لنةددر اللعىومددات ( .Egypt for Information Dissemination )EGIDوت د
ا د ة يلاطدات مومسدون ر يتدرز ( Thomson Reuters/
الحرو ىل الخلاطات اللاللة من
.)Refinitiv
 .4/1/10متغيرات الدراسة وأساليب قياسها:
أوالً :المتغير التابع – األداء المالى (:)Financial Performance
تتلثل شه اللقايل اللستخ مة فل سلاس ااداا اللالل فل ال راسات السابقة فل )1 :مع
العام ىل اافدو هدو يعتخدر مؤشدر اد ىدل مد كفدااة ايدارة فدل تولاد ااربداح مدن د
سدلة فدافل الدرب خدل الفوامد الضدرامص ىدل
ايستخ ام اامثل ل فو يت ساب من د
ن لددالل اافددو  )2مع د العامد ىددل قددو اللىكلددة هددو يعتخددر م.لدداس اداا الةددركة م د
كفامتهددا فددل ندارة شم دوا اللسدداهلان تحقا د اللزي د مددن ااربدداح العوام د له د مددن د نسددتثلار
سلة فافل الرب بع الضرامص ىدل
ايستثلار اللختىفة يت ساب من
شمواله فل ش
ن لالل قو اللىكلدة  )3معد العامد ىدل اللخلعدات ،هدو ي.دل ربحلدة الةدركة لكدل نلد مدن
سدلة فدافل ربد الةدركة خدل الضدرامص ىدل ن لدالل اللخلعدات
اللخلعات يت ساب من
 )4طرداص السده مدن ااربداح "ربحلدة السده " هدو يعتخدر مؤشدر اد ىدل ربحلدة اللنةدأة اددث
يوضد طردداص كددل سدده مددن ااسدده العاديددة اللت ا لددة مددن فددافل ااربدداح اللحاسددخلة التددل ققتهددا
اللنةددأة هددو يسددا فددافل ال درب بع د الفوام د الض درامص ىددل د د ااسدده العاديددة اللت ا لددة فددل
طهاية العام خ الفتداحن Mishra & Suar, 2010; Barnett & Salomon, 2012; 2010
Miras‐Rodríguez et al., 2015; Johari & Komathy, 2019; Franco et al.,
 )2020; Long et al., 2020مددن الل ددظ شن شكثددر هددذه النسددص نسددتخ اماً فددل ال ارسددات
السابقة هل مع العام ىل اافو ( )ROAيىاها مع العام ىل قو اللىكلة ()ROE
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ثانياً :المتغير المستقل – أنشطة المسئولية االجتماعية (:)Level of CSR
ن تل ت الع ي من ال ارسدات فدل سلداس اللسدةوللة اا تلاولدة فدل الخاةدة اللردرية ىدل
مددا نذا كاطددت الةددركات م ر ددة فددل "مؤشـــر المســئولية االجتماعيـــة للشــراات"ن اددث يددت سلاسددها
بلتغار هلل يأ ذ ال.للة  )1نذا كاطت الةركة م ر ة باللؤشر ال.للة ففر) نذا كاطت الةركة
رار م ر ة باللؤشر مثل دراسة خ الفتاح  )2010التل ششارت نلل شن السخص فل نتباع ذل
ااسىوب فل ال.لاس هو م ود م.لاس كلل لىلسةوللة اا تلاولة فل الخاةة اللررية كلا شط
ا يلكدن تح يد سللدة لهدا مثدل اللؤشدرات اللاللدة لقد شكد ( Maqbool & Bakr (2019ىدل
ذل اث ش ض شن سلاس اللسةوللة اا تلاولة شفعص بكثار من سلداس ااداا اللدالل ا ير د
ذل نلل الإخلعة الوف لة لهذه ااطةإة فحسص يل ير شيضاً نلل القضايا اللتنو دة التدل تند رج
تح ددت ه ددذه اللس ددةوللة لقد د ن تلد د ت الع يد د م ددن ال ارس ددات ف ددل الخاة ددة اللرد درية ى ددل طفد د ذلد د
ااسدىوب فدل ال.لداس مثدل د ارسدة كدل مدن خد اللتعدا Ahmed, 2017; Almaleeh, 2012
;)2019
هذا ير البا ث شن هذا ااسىوب فل ال.لاس رار مناسص ل.لاس مستو شطةإة اللسةوللة
ا يوض ااثر ىل ااداا اللالل بةكل د ا ن اث شن رو لل الةركات
اا تلاولة
الل ر دة باللؤشدر ىدل ال.للدة  )1يعندل شن مسدتويات نلتزامهدا باللسدةوللة اا تلاولدة متسددا ية ا
يو ن ت ا هللا يانها بغض النار ن ترتاخها باللؤشر الذ يت ار ح من ال.للدة " "1ش الةدركة
اافضددل ال.للددة " "30ش الةددركة اا ددل فددل ددان شن هددذا الترتاددص يعك د ن ت ف داً فددل مسددتو
اللسةوللة اا تلاولة من شركة آل ر بالتالل فإن م د دة شسدىوب ال.لداس اللسدتخ م د تدؤد
نلل طتامج رار دسلقة كلا شن هذا ااسىوب فل ال.لاس ا يناسص النلوذج اللقترح مدن خدل ال ارسدة
الحاللة
كلا ن تل ت معا ال راسات السابقة مثل دراسة كل من ;(Barnea & Rubin, 2010
;Barnett & Salomon, 2012; Miras‐Rodríguez et al., 2015; Chen et al., 2018
) Cheung et al., 2018; Sun et al., 2019; Awaysheh et al., 2020ىدل سلداس
مستو شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة لىةدركات بإسدتخ ام الخلاطدات التدل توفرهدا مؤسسدة Kinder,
) Lydenberg & Domini (KLDادث تدوفر ش زان طسدخلة ش تقاللدات لىلسدةوللة اا تلاولدة
قددو
لىةدركات فدل الجواطددص التاللدة :الجواطدص الخاةلددة الجواطدص اا تلاولدة تتضددلن اللجتلد
ايطسد ددان د ددودة س د د مة اللنتجد ددات) وكلد ددة الةد ددركات تتضد ددلن الحوكلد ددة الع د ددات م د د
الع ددامىان) تجد د ر ايشد ددارة ف ددل ه ددذا الر د د د نل ددل شن هدددذه التقالل ددات تعتخ ددر مدددن شكث ددر التقاللدددات
اللس ددتخ مة م ددن خ ددل الب ددا ثان ف ددل سل دداس اللس ددةوللة اا تلاول ددة ى ددل طإ ددا اسد د ف ددل اابح ددا
ااكاديللة
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نضددافة نلددل ماسددخ يةددار ( Barnett & Salomon, (2012نلددل شن هددذه التقاللددات
تعتخددر بلثابددة تقاددل للسددتو ملارسددات اللسددةوللة اا تلاولددة لد الةددركةن اددث شطد كىلددا شدداركت
اللنةأة فل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ىل طحو شكخر كان ل يها سىوكلات ش سلة تجاه الخاةدة
اللجتل بةكل مىحوة كىلا زادت التقاللات التل تحرل ىاها اللنةأة هو ما ششار نللد شيضداً
)Wagner & Blom (2011ن اث ش ض شن مستو شداا ايست امة ل الةركة يلكن التعخار
ن د د بلجل د دوع ش د د د العنافد ددر ش الخند ددود التد ددل تنفد ددذها الةد ددركة هللد ددا يتعى د د بالجواطد ددص الخاةلد ددة
اا تلاولة
كلدا ن تلد ت بعدض ال ارسدات مثدل د ارسدة كدل مدن ( Han et al., 2016; Nollet et al.,
 )2016; Xie et al., 2019ىل سلاس مستو شداا شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة لىةدركات مدن
اي تلاد ىدل تقاللدات "يىدومخرج" اللرتبإدة بالللارسدات اا تلاولدة الخاةلدة الحوكلدة التدل
توفرهددا ا د ة يلاطددات ( .)Bloomberg databaseلق د ش ض د ) Nollet et al. (2016شن
الةركات التي تلارس شطةإة مسةولة ن تلاولاً ىل طحو شكخر تتحلل يتكاللا ش ىل بالتالي فدإن
الةركات التي تحرل ىل تقال ش ىل فإن ذل يعنل شطها نستثلرت اللزي مدن اللدوارد اللاللدة فدي
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة مقارطددة بغارهددا مددن الةددركات ذات التقاددل اا ددل يؤيد ذلد مددا ششددار
نلل د (Barnea & Rubin (2010ن اددث نفترض دا شن التقاللددات اا تلاولددة اللرتفعددة ت درتبم
بلسدتو ش ىدل مدن طفقدات اللسدةوللة اا تلاولدة العكد كلدا شكد شيضداً (Han et al. (2016
ىل ذل ن اث ش ض شن اللنةآت التل تنخرس فل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ىل طحو شكخر
تحردل ىددل تقاللددات ن تلاولددة مرتفعدة تتحلددل فددل اللقايددل يتكداللا ش ىددل كلددا ن تلد ت بعددض
ال راسات مثل دراسة ) Maqbool & Bakr (2019فل سلاس الللارسات اا تلاولة ىل التقال
الددذ تتلح د ا د ة يلاطددات مومسددون ر يتددرز ( )Thomson Reutersهللددا يتعى د بالللارسددات
الخاةلة اا تلاولة الحوكلة
فد ددل ضد ددوا ماسد ددخ يد ددر البا د ددث شط د د ُيفضد ددل سلد دداس مسد ددتو شداا شطةد ددإة اللسد ددةوللة
اي تلاد ىل الوزن النسدخل الدذ تحردل ىلد الةدركات الل ر دة "باللؤشدر
اا تلاولة من
اللرددر للسددةوللة الةددركات" الددذ يددت ايفردداح ند ىددل اللو د الرسددلل لىخورفددة اللر درية
واطددص الجاطددص اا  :معددايار
يعتل د هددذا اللؤشددر فددل تقاددل اللسددةوللة اا تلاولددة ىددل ث د
الخاةة الجاطص الثاطل :معايار اللسةوللة اا تلاولة الجاطص الثالث :وكلة الةركات يتضلن
اللؤش د ددر ى د ددل  197مبل د ددا اًر لتقا د ددل شداا الة د ددركات ف د ددل الللارس د ددات اللتعىق د ددة بالخاة د ددة اللس د ددةوللة
اا تلاولددة الحوكل ددة ثد د ي ددت ترتا ددص ه ددذه الةددركات ز إ دداا ك ددل ش ددركة زن طس ددخل ف ددل ض ددوا
مستو ملارساتها لىجواطص السابقة ()S&P/EGX ESG: Index Methodology, 2018
يتف هدذا ااسدىوب فدل ال.لداس مد الع يد مدن ال ارسدات السدابقة كلدا شطد يعكد مسدتويات
شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة بةدكل شفضدل نضداف ًة نلدل شطد يتلاشدل مد النلدوذج اللقتدرح مدن خدل
ال راسة الحاللة ا تبار الع ة رار الخإلة يان اللتغارات محل ال راسةن اث ن تل ت الع ي من
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ال راسات – كلا سخ ايشارة – ىدل التقاللدات اا تلاولدة ند ا تبدار الع دة رادر الخإلدة يدان
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل مثددل د ارسددة كددل مددن ( Barnett & Salomon,
;2012; Miras‐Rodríguez et al., 2015; Han et al., 2016; Nollet et al., 2016
Chen et al., 2018; Maqbool & Bakr, 2019; Sun et al., 2019; Xie et al.,
.)2019
المحفز ( – )Moderator Variableتوزيعات األرباح النقدية:
ثالياً :المتغير ُ
تُعرا توزيعات اارباح النق ية بأطها تى الل فو ات النق ية التل يحرل ىاها لىة ااسده
العادية طتلجة نستثلار شمواله تحقا الةركة ل رباح زتخاذ رار يتوزيد دزا مدن هدذه ااربداح
لق ن تل ت بعض ال راسات ىل سلداس توزيعدات ااربداح النق يدة بإسدتخ ام اللعادلدة التاللدة De
Villiers & Ma, 2017; Cheung et al., 2018؛ مرإفل 2017ن خ العال :)2018
طسبة توزيعات اارباح النق ية = توزيعات اارباح النق ية لىسه ) / (DPSربحلة السه )(EPS
يةار نطخفاأل طسبة توزيعات اارباح النق ية نلل شن الةركة تلال نلل ن تجداز طسدبة كخادرة مدن
شربا هددا ي د اً مددن توزيعهددا ىددل اللسدداهلان العك د ن اددث يةددار نرتفدداع طسددبة توزيعددات ااربدداح
النق ية نلل شن الةركة تلال نلل توزي طسبة كخارة من شربا ها ىل اللساهلان ي اً من ن تجازها
رابعاً :المتغيرات الرقابية (:)Control Variables
هن دداك الع يد د م ددن اللتغاد درات الر ايل ددة اللس ددتخ مة ف ددل ال ارس ددات الس ددابقة م ددن شهد د ه ددذه
اللتغا درات :ج د اللنةددأة الرافع ددة اللاللددة فددافل ال د ل راره ددا مددن اللتغا درات لق د ا ددظ
البا ددث شن شكثددر اللتغا درات الر ايلددة نسددتخ اماً مددن خددل ال ارسددات السددابقة هددل ج د اللنةددأة يىاهددا
در ددة الرفد د الل ددالل يلك ددن توض ددل ش ددرح ك ددل متغا ددر م ددن ه ددذه اللتغاد درات ى ددل النح ددو الت ددالل
مبللدة 2011ن رماىدل 2016ن يوسد 2016ن لداد 2014ن يركددات 2018؛ Barnett
& Salomon, 2012; Miras‐Rodríguez et al., 2015; Park, 2016; Moghazy,
:)2017; Sun et al., 2019; Franco et al., 2020; Nuber et al., 2020
 )1حجم المنشأةُ :يعتخر ج اللنةأة ش العوامل الهامة التدل يلكدن شن تدؤثر ىدل شدامهدا يقداس
ج اللنةأة مدن د لورداريت ن لدالل اافدو فدل طهايدة الفتدرة اللاللدة ش لورداريت ن لدالل
جد اللخلعددات ش د د العددامىان اللددوظفان لد اللنةددأة زن كاطددت معاد ال ارسددات السددابقة
ددة
ددود
ن تل د ت ىددل ن لددالل اافددو كلتغاددر يعخددر ددن ج د اللنةددأة مددن اللتو د
نيجايلددة يددان ج د اللنةددأة ااداا اللددالل لهددان اددث شط د كىلددا نزداد ج د اللنةددأة كددان شدامهددا
الل ددالل شفض ددلن ا ددث شن اللنة ددآت كخاد درة الحجد د تتسد د ب ددأن لد د يها ندارة شفض ددل زمكاطل ددة شكخ ددر
لىوفو نلل اللوارد فرص نستثلارية شكثر تنو اً رة سوسلة شكخر كلا يكدون لد يها مدوارد
ماللددة متا ددة شكثددر مددن الةددركات اا ددر اافددغر فددل الحج د التددل يكددون شدامهددا اللددالل ش ددل
طسخلاً
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 )2درجة الرفـع المـالى /نسـبة المديونيـة :تةدار نلدل در دة ن تلداد اللنةدأة فدل لكدل التلويدل ىدل
مرددادر التلويددل الخار لددة اللتلثىددة فددل ال د يون س دواا كاطددت ر ض داً ش سددن ات تقدداس الرافعددة
سلة ن لدالل سللدة ايلت ازمدات ش ايلت ازمدات مويىدة اا دل ىدل ن لدالل سللدة
اللاللة من
ددة
ددود
قددو اللىكلددة ش ن لددالل سللددة اافددو فددل طهايددة السددنة اللاللددة مددن اللتو د
كس ددلة ي ددان الرافع ددة اللالل ددة ااداا الل دداللن ا ددث شطد د كىل ددا نزدادت طس ددبة الد د يون ت ددزداد در ددة
مسدتو اللخددامر التددل يلكددن شن تتعددرأل لهددا اللنةددأة مخددامر د م القد رة ىددل السد اد) هددو
ما د يددؤثر بةددكل كسددل ىددل ااداا اللددالل لىلنةددأة اددث ُيناددر نلددل اللنةددأة ىددل شن ل د يها
مخددامر مرتفعددة د تكددون الع ددة يددان ااداا اللددالل در ددة الرف د اللددالل مرديددةن اددث شن
مرددر فات الفامد ة تعتخددر مددن التكدداللا ا بددة الخرد خددل سدداب الضدرامص هددو مددا يددؤد نلددل
نطخفاأل الضرامص من ث زيادة ربحلة اللنةأة تحسن شدامها
 )3صافى الدخل  :Net Incomeيقر بد مدا نذا كاطدت الةدركة د ققدت فدافل ربد ش فدافل
سددارة د الفت درة اللاللددة محددل ال ارسددة تقدداس مددن د متغاددر هلددل ( )Dummyيأ ددذ
ال.للة  )1فل الدة تحقاد اللنةدأة لردافل ربد ال.للدة  )0فدل الدة تحقاد فدافل سدارة
ددة نيجايلددة ي ددان فددافل ال درب ااداا اللدداللن اددث شن فددافل الددرب
ددود
مددن اللتو د
اللحقد د الفتدرة الحاللدة سددوا يددوفر لىلنةدأة اللددوارد اللاللددة ال زمدة التددل تلكنهددا مددن ااداا
ىل طحو ا فل الفترة التاللة العك فل الة تحقا فافل سارة
يمكن للباحث أن يوضح ملخص للمتغيرات التى سيتم إستخدامها فى الدراسة الحالية وطريقة
قياسها من خالل الجدول التالى (جدول رقم :)3

(جدول رقم  :3ملخص متغي ارت الدراسة وطريقة قياسها -المصدر :إعداد الباحث إعتماداً على الدراسات السابقة)

المتغيرات

طريقة القياس

الرمز

الـــــــــمتغيـــــــرات التـــــــــــــــــــــــــــابعــــــــــة Dependent Variables
األداء

 )1معدل العائد على األصول (:)ROA
فافل الرب بع الفوام الضرامص  /ن لالل اافو

 )2معدل العائد على حقوق الملكية (:)ROE
المالى
فافل الرب بع الفوام الضرامص  /ن لالل قو
اللىكلة
الـــــــــمتغيـــــــرات الــــــــــمستقــــــلــــة (المــــفــــســـرة) Independent Variables
مستو
أداء أنشطة

FP

CSR

الوزن النسخل ( )Weights or Scoresالذ تحرل ىل
اللنةآت الل ر ة فل مؤشر مسةوللة الةركات بالخورفة اللررية
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المسئولية
االجتماعية
المتغير ال ُمحفز Moderator Variable

نسبة
توزيعات
األرباح

DIVP

توزيعات األرباح النقدية للسهم ) / (DPSربحية السهم ).(EPS

النقدية
الـــــــــمتغيـــــــرات الــــرقــــابيـــــة Control Variables
حجم
المنشأة
درجة الرفع
المالى
صافى
الدخل

SIZE

لوراريت ن لالل سللة شفو اللنةأة فل طهاية العام

LEV

ن لالل سللة ايلتزامات  /ن لالل سللة قو اللىكلة

NI

متغار هلل يأ ذ ال.للة  )1فل الة تحقا فافل رب

ال.للة

 )0بخ ا ذل

 .5/1/10تصميم وبناء نماذج الدراسة:
 .1/5/1/10النموذج المقترح الختبار الفرض األول (:)H1
تلاشددلاً م د ايمددار الناددر لى ارسددة الددذ يتنددا الع ددة يددان اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا
اللدالل يحددا البا دث ضد فددلارة النلدوذج البحثددل اللقتدرح مددن خددل ال ارسدة الحاللددة اللسددتخ م
فددل ا تبددار الفــرض األول ( )H1والــذ يتميــل فيمــا يلــى" :توجــد عالقــة غيــر خطيــة بــين أنشــطة
المســــئولية االجتماعيــــة واألداء المــــالى" .ذلد د يهد د ا تح يد د م ددا نذا كاط ددت الع ددة ي ددان شطة ددإة
اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل د تكددون
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل ذل د ىددل
ك ال راسات السابقة التل ششارت نلل شن الع ة يانهلا إلة سواا مردية ش كسلة)
يعتخ ددر طل ددوذج ايطحد د ار متعد د د الحد د د  Polynomial Regressionش د د شش ددكا تحىا ددل
دة رادر إلدة
ايطح ار اللتع د التل تناسص دراسة الحاات التدل يكدون مدن اللحتلدل فاهدا دود
يان متغارين هلا اللتغار اللستقل ( )Xاللتغار التاب ( )Yلق نستُخ م هذا النلوذج ىل طإا
اس د فددل اابحددا ااكاديللددة مددن ش ددل د ارسددة الع ددات راددر الخإلددة افددة تى د التددل تتنددا
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الع ة يان ج ايطتاج التكىفة الح ية لإلطتاج ( Gujarati & porter, 2009; Ostertagova,
 )2012كلددا ن تل د ت الع ي د مددن ال ارسددات ىددل هددذه النلدداذج شيض داً مددن ش ددل د ارسددة الع ددة راددر
الخإل ددة ي ددان ااداا الل ددالل ش سلل ددة اللنة ددأة الع يد د م ددن اللتغاددرات اللختىف ددة مث ددل :مكاف ددآت مجىدد
ايدارة ( )Afrifa & Adesina, 2018سلاسدة ايمتلدان ()Martnez-Sola et al. 2013
اللسدةوللة اا تلاولدة ( Barnett & Salomon, 2012; Sun et al., 2019; Nuber et al.
 )2020ااداا الخاةدل ( .)Misani & Pogutz, 2015; Trumpp & Guenther, 2017كلدا
ام البعض ي راسة الع ة رار الخإلة يان اللسةوللة اا تلاولة لكل ال يون مثل دراسة ( & Ye
.)Zhang, 2011
يلكدن اي تلداد ىددل هدذه النلدداذج فدل الددة تدوافر نفتدراأل شساسدل بةددأن اللتغادرات محددل
ال ارسددة ( )X & Yهددو شن الع ددة يددان هددذه اللتغا درات تلاددل نلددل شن تكددون
ددة راددر إلددة
ال راسات السابقة التل ت رضدها نلدل شن
( )Ostertagova, 2012لق توفل البا ث من
هندداك نتجدداه اض د فددل ال ارسددات السددابقة يتخنددل الل د ل راددر الخإددل ل ارسددة الع ددة يددان شطةددإة
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
يةدار كدل مدن ( Gujarati & Porter, 2009; Lind & Mehlum, 2010; Field,
دة
 )2013; Haans et al., 2016نلل شط لتح ي ما نذا كاطت الع دة يدان ش متغادرين هدل
راددر إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uش ددرا  Uمعكننو يلكددن اي تلدداد ىددل
طلدوذج ايطحد ار متعد د الحد د ذلد فقداً لىلعادلدة التاللدة التدل ُيإىد ىاهدا دالدة تربلبلدة ش دالدة
متعد د دة الحد د د م ددن ال ر ددة الثاطل ددة ( Quadratic function, or Second-degree
:)polynomial
2

Y = β0 + β1X1 + β2X1 + £i
فقاً لهذه ال الة التربلبلدة يدت تربلد ا د ش شكثدر مدن اللتغادرات اللسدتقىة هدذا يعندل
شن سللددة اللتغاددر التدداب ( )Yتعتل د ىددل كددل مددن :ثايددت معادلددة ايطح د ار  )β0اللتغاددر اا
( )Xمربد هددذا اللتغاددر طفسد ( )X2ي ددظ شن تربلد اللتغاددر ( )X2مددن شددأط شن يددؤد نلددل
نظهار الع ة رار الخإلة يان اللتغار التاب ( )Yاللستقل ( )Xنن ت
يو د طددو ان مددن ال د ا التربلبلددة ( )Quadratic functionsهلددا :ال د ا التربلبلددة
اللح بة ( )Convex quadratic functionsال ا التربلبلة اللقعدرة ( Concave quadratic
 )functionsيعتلد شددكل ال الددة التربلبلددة ىددل نشددارة معددام ت ايطحد ار ( )B1, B2ىددل النحددو
التالل:
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ش) نذا كاطت نشارة معام ت ايطحد ار  B1سدالص  B2مو دص فإطهدا تكدون دالدة
شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uيةددار )Haans et al. (2016
اللتغارين ( )X & Yتأ ذ شكل را  Uنذا نطخفضت سللة اللتغار التداب
الزيادة فل سللة اللتغار اللسدتقل ( )Xذلد ايطخفداأل تدل طقإدة معاندة
يإىد ىاهددا "طقإددة التحددو " بعد ذلد تددزداد سللددة اللتغاددر التدداب ( )Yمد
سللة اللتغار اللستقل ( )Xيتض ذل من الةكل التالل شكل ر :)4

تربلبلدة مح بدة تأ دذ
نلددل شن الع ددة يددان
( )Yفدل الخ ايدة مد
الحد اادطدل) التدل
نسددتلرار الزيددادة فددل

(شكل ( :)4دالة تربيعية محدبة Convex؛ )Gujarati & Porter, 2009; Field, 2013

ب) نذا كاطت نشارة معام ت ايطح ار  B1مو دص  B2سدالص فإطهدا تكدون دالدة تربلبلدة مقعدرة تأ دذ
شكل منحنل ىل شكل را  Uمعكوس يةار ( Haans et al. (2016نلل شن الع ة يدان
اللتغارين ( )X & Yتأ ذ شكل را  Uمعكوس نذا زادت سللة اللتغار التاب ( )Yفل الخ ايدة
م الزيادة فل سللة اللتغار اللستقل ( )Xتى الزيادة تل طقإة معاندة الحد اا ردل) التدل
يإى ىاها "طقإة التحو " بع ذل تنخفض سللة اللتغار التداب ( )Yمد نسدتلرار الزيدادة فدل
سللة اللتغار اللستقل ( )Xيتض ذل من الةكل التالل شكل ر :)5
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(شكل ( :)5دالة تربيعية مقعرة Concave؛ )Gujarati & Porter, 2009; Field, 2013

ي ددظ مددن ااشددكا السددابقة الةددكل  4الةددكل  )5شن هددذه الد ا التربلبلددة تأ ددذ شددكل
منحنل سواا شكاطت مح بة ش مقعرة شن كل منحنل ل يد طقإدة تحدو فدل الع دة هدو مدا يعندل شن
كسدل) ند ال.دل
سللة اللتغار التاب ( )Yالتل يلثىها اللنحنل تتغار فل شكثر من نتجداه مدرد
اللختىفددة لىلتغاددر اللسددتقل ( .)Xذل د ىددل العك د مددن شددكل الع ددة شددكل منحنددل ايطح د ار فددل
النلوذج الخإل الذ يأ ذ شكل م مست.ل ا يتضلن ش طقإة تحدو فدل الع دة هدو مدا يعندل
شن سلل ددة اللتغا ددر الت دداب ( )Yتتغا ددر ف ددل نتج دداه ا د د فق ددم م ددرد ش كس ددل) ند د ال .ددل اللختىف ددة
لىلتغار اللستقل (.)X
هدذا لقد ا ددظ البا ددث مددن د ايمددار النادر لى ارسددات السددابقة التددل تنا لددت ا تبددار مد
تددأثار شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ىددل ااداا اللددالل شن طتددامج هددذه ال ارسددات توفددىت نلددل ددود
ددة راددر إلددة سدواا تأ ددذ شددكل ددرا  Uش ددرا  Uمعكددوس شن هددذه الع ددة يلكددن تفسددارها
يةدار ) Trumpp & Guenther, (2017نلدل شن هدذه
فقداً لناريتدل الوكالدة شفدحاب اللردال
النتددامج ش ضددحت شن ااطةددإة اا تلاولددة ا تددؤثر ىددل ااداا اللددالل برددورة مرديددة فقددم ش كسددلة
د ددة مرديد ددة كسد ددلة) ذل د د فق د داً للسد ددتو
فقد ددم زطلد ددا الع د ددة يانهلد ددا تتضد ددلن الجد دداطخان مع د داً
الللارسات اا تلاولة ل اللنةأة كلا شضاا البا ثان شن هذه الع دة رادر الخإلدة يلكدن فدفها
اي تلاد ىل معادلة طلوذج نطح ار تربلبلةن ش من ال ر ة الثاطلة هذه اللعادلة
ن راملاً من
التربلبلدد ددة تتضد د ددلن اللسدد ددةوللة اا تلاولد د ددة كلتغاد د ددر إدد ددل (" )Linear "CSRمتغاد د ددر تربلعد د ددل
(")Quadratic "CSR2
ددة را ددر إل ددة ى ددل طل ددوذج
ن تلد د ت الع يد د م ددن ال ارس ددات الت ددل نفترض ددت ددود
ايطح د ار متعد د د الح د د م ددن ال ر ددة الثاطلددة م ددن ش ددل ا تبددار مخلع ددة الع ددة يددان شطة ددإة اللس ددةوللة
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اا تلاولددة ااداا اللددالل مددا نذا كاطددت هددذه الع ددة تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uش
شدكل درا  Uمعكدوس مثدل د ارسدة كدل مدن ( Park & Lee, 2009; Barnett & Salomon,
;2012; Miras‐Rodríguez et al., 2015; Han et al., 2016; Nollet et al., 2016
;Park, 2016; Wang et al., 2016; Chen et al., 2018; Maqbool & Bakr, 2019
 )Sun et al., 2019; Franco et al., 2020; Nuber et al., 2020ذلد مدن د تإخاد
معادلة ايطح ار التربلبلة التل تأ ذ الةكل العام التالل:
FPit = B0 + B1 (CSR it) + B2 (CSR it)2 +
)CONTROLS jit + ɛ (i, t







اث شن:
العام ()t
 :FPitااداا اللالل لىلنةأة ()i
 :B0ثايت معادلة ايطح ار
العام ()t
 :CSRitالوزن النسخل  CSR Scoresاطةإة اللسةوللة اا تلاولة لىلنةأة ()i
 : (CSRit)2مرب د الددوزن النسددخل اطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ()Squared CSR Scores
العام ()t
لىلنةأة ()i
العام ()t
 :CONTROLS jitاللتغارات الر ايلة ( )jلىةركة ()i
) :Ɛ (i, tمعامل الخإأ يلثل يوا ل طلوذج ايطح ار

تُح د هذه اللعادلة مدا نذا كاطدت الع دة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
ند ا اللتغارات التاللة :شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ) (CSRitمربد
رار إلة ذل من
هذا اللتغار (CSRit)2ن اث شن تربل هذا اللتغادر ش تحويىدة نلدل شدكل تربلعدل يدؤد نلدل نظهدار
فحا الع ات رار الخإلة يان متغارات ال راسة نن ت فقاً لهذا النلوذج نذا كاطت نشارة كل
مددن  B1مو ددص زشددارة  B2سددالص فددإن ذلد يعنددل بددأن ااداا اللددالل يرتفد مد ت ازيد مسددتو شطةددإة
ند ها التدوازن بعد هدذه النقإدة يدنخفض شداا اللنةدأة
اللسةوللة اا تلاولة شن هناك طقإدة يحد
ددة إلددة س دواا مرديددة ش
شن الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل للسددت
ة تأ ذ شكل منحنل مقعر العك فل الة ما نذا كاطدت نشدارة كد مدن B1
كسلة) زطلا هل
سالص زشارة  B2مو ص
الفتدرة
كلا ي ظ شن البا ث سوا يقوم ي راسة تأثار شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
الحاللددة ( )Tىددل ااداا اللددالل لىفتدرة التاللددة ) (T+1ىددل ن تبددار شن تددأثار ااطةددإة اا تلاولددة ىددل
ااداا الل ددالل د د ا ياه ددر بر ددورة كخاد درة ف ددل طفد د الفتد درة اللالل ددة الت ددل تد د تإخاد د شطة ددإة اللس ددةوللة
اا تلاولددة لهددا زطلددا د ياهددر فددل الفتدرة اللاللددة التاللددة لهددا يتفد ذلد مد الع يد مددن ال ارسددات
مثدل د ارسدة كدل مدن ( & Wagner & Blom, 2011; Barnett & Salomon, 2012; Izzo
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Donato, 2012; Nollet et al., 2016; Park, 2016; Chen et al., 2018; Sun et al.,
.)2019; Franco et al., 2020; Long et al., 2020; Nuber et al., 2020
 .2/1/5/10النموذج المقترح الختبار الفرض اليانى (:)H2
تلاش ددلاً مد د ايم ددار النا ددر لى ارس ددة ال ددذ يتن ددا ت ددأثار توزيع ددات اارب دداح ى ددل الع ددة ي ددان
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل يحا البا ث ض فلارة النلوذج البحثدل اللقتدرح مدن خدل
ال راسة الحاللدة اللسدتخ م فدل ا تبدار الفـرض اليـانى ( )H2والـذ يتميـل فيمـا يلـى" :ال يوجـد تـأثير
لمستو توزيعات األرباح النقدية علـى العالقـة بـين أنشـطة المسـئولية االجتماعيـة واألداء المـالى".
ذل يه ا تح ي ما نذا كان مستو توزيعات اارباح النق ية كلتغار ُمحفز ش ُمعِ سوا يكون ل
تأثار ىل الع ة رار الخإلدة اللتو عدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل ذلد فدل
بلعن ددل ددر ا تب ددار الت ددأثار التف ددا ىل لك ددل م ددن
ض ددوا طاري ددة الوكال ددة طاري ددة شفد دحاب اللر ددال
توزيعات اارباح اللسةوللة اا تلاولة ىل ااداا اللالل لىلنةأة
فدل ضددوا ماسددخ يحددا البا دث ا تبددار مد تددأثار توزيعددات ااربداح النق يددة ىددل الع ددة راددر
اي تلاد ىل النلوذج
الخإلة يان مستو شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل ذل من
اللقترح التالل الذ ت ن اده مدن د ايسترشداد ي ارسدة كدل مدن ( & Wang et al., 2008; Ye
Zhang, 2011; Misani & Pogutz, 2015; Park, 2016; Chen et al., 2018; Sun et al.,
 .)2019; Franco et al., 2020كلددا تجد ر ايشددارة نلددل شن البا ددث يقددوم ي ارسددة التددأثار التفددا ىل
الفترة الحاللة ( )Tىل ااداا اللالل لىفترة التاللة
اطةإة اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح
( )T+1ذل ىل ن تبار شن التأثار التفا ىل لىع ة يدان ااطةدإة اا تلاولدة توزيعدات ااربداح ىدل
ااداا اللالل ا ياهر برورة كخارة فل طف الفترة اللاللة زطلا ياهر فل الفترة اللاللة التاللة لها
FP it+1 = B0 + B1 (CSR it) + B2 (CSR it)2 + B3 (DIV it) + B4 (CSR it × DIV it) + B5 (CSR it
2
× DIV it) +
)CONTROLS jit + ɛ (i, t









اث شن:
العام الحالل ()T+1
 :FPit+1ااداا اللالل لىلنةأة ()i
 :B0ثايت معادلة ايطح ار
العام الحالل ()T
 :CSR itمستو ملارسات شطةإة اللسةوللة اا تلاولة لىلنةأة ()i
 : (CSR it)2مربد  Squaredالددوزن النسددخل اطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة لىلنةددأة ( )iد العددام الحددالل
()T
العام الحالل ()T
اللحفز "توزيعات اارباح النق ية" لىلنةأة ()i
) :(DIV itاللتغار ُ
2
اللعدِ لتوزيعدات
اللحفدز ش ُ
) :(CSR it × DIV it) ،(CSR it × DIV itاللتغادرات التدل تعخدر دن التدأثار ُ
اارباح ىل الع ة رار الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
العام الحالل ()T
 :CONTROLS jitاللتغارات الر ايلة ( )jلىةركة ()i
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يلثل يوا ل طلوذج ايطح ار

 .2/10التحليل اإلحصائى للبيانات:

يتلثددل الهد ا مددن هددذا الجددزا فددل تإخاد ااسددالاص اا تبددارات اي ردداملة الل ملددة مددن ش ددل تحىاددل
يلاطات ال راسة التل ت تجللعها لق نتب البا ث مجلو دة مدن الخإدوات ش الل ار دل مدن ش دل تحقاد ذلد
اله ا تلثىت هللا يىل:
 .1/2/10المرحلة األولى :اختبار مد صالحية البيانات للتحليل اإلحصائى:
يجددص خددل ن دراا التحىاددل اي رددامل التأك د مددن ىددو الخلاطددات مددن اا إدداا ش ش مةدداكل د تددؤثر
ىل طتامج التحىال اي ردامل العلدل ىدل معالجدة هدذه اللةداكل فدل الدة ودهدان لتحقاد ذلد دام
البا ث بلا يىل:
 -1معالجددة ال.ددل الةدداذة مددن د اا تلدداد ىددل مريقددة ( ،)Winsorizingلق د ن تل د ت الع ي د مددن
ال راسات السابقة التل تنا لت مخلعة الع ة إلدة /رادر إلدة) يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة
ااداا اللددالل توزيعددات ااربدداح ىددل نسددتخ ام مريقددة ( )Winsorizingللعالجددة ال.ددل الةدداذة مثددل
د ارسددة كددل مددن ( & Haans et al., 2016; De Villiers & Ma, 2017; Trumpp
 )Guenther, 2017; Cheung et al., 2018لقد امدت هدذه ال ارسدات يتح يد طسدبة ال د Cut
 - Off Pointهل طسبة ال.ل الةاذة التل سات تعد يىها مدن الخلاطدات ز دراا  Winsorizationلهدا
 ينسددبة  %1ش  %5مددن ش ىددل ش ددل سددل لىخلاطددات لق د نتض د لىبا ددث بع د تإخا د هددذه الإريقددةذل د ن د طقإددة إ د  )%5شن يلاطددات ال ارسددة لجلل د اللتغا درات ا تحتددو ىددل شيددة سددل شدداذة ش
متإرفة
 -2التحق د د مد ددن م د د نتبد دداع الخلاطد ددات لىتوزي د د الإخلعد ددل مد ددن د د اا تلد دداد ىد ددل معد ددام ت ايلت د دواا
) (Skewnessالتفرم ) (Kurtosisيعتل البا ث لىحك ىدل التوزيد الإخلعدل لىخلاطدات ىدل مدا
نذا كاطددت سددل معامددل ايلت دواا التفددرم تت د ار ح يددان ال.للددة  1+نلددل  )1-ذل د فق داً للددا ششددار نلل د
(Hair et al., (2017؛ ادث شطد نذا كاطدت سللدة معامدل ايلتدواا التفدرم تقد يدان  1+نلدل )1-
لقد د نتضد د لىبا ددث شن يلاط ددات ال ارس ددة تقت ددرب م ددن التوزيد د
ف ددإن التوزيد د يعتخ ددر مخلع ددل العكد د
الإخلع ددل ذلد د بعد د ن د دراا تحوي ددل ( )Transformationلك ددل م ددن متغا ددر اللس ددةوللة اا تلاول ددة،
ر د د  4ف د د  )42س ددل مع ددام ت ايلتد دواا التف ددرم للتغاد درات
توزيع ددات اارب دداح يوضد د الجد د
ال راسة
 -3التحق من م توافر نفتراضات طلاذج ايطح ار:
يلكدن القدو بدأن "طلدوذج ااطحد ار متعد د الحد د "Quadratic Polynomial Regression
يعتخ ددر ال ددة اف ددة ش فة ددة م ددن فة ددات طل دداذج تحىا ددل ااطحد د ار الخإ ددل اللتعد د د الت ددل تناس ددص د ارس ددة
دة راددر إلددة يددان متغادرين هلددا اللتغاددر اللسددتقل
الحداات التددل يكددون مددن اللحتلددل فاهددا ددود
( )Xاللتغادر التدداب ( )Gujarati & porter, 2009; Ostertagova, 2012 ( )Yبالتددالل
ينإخ ىل هدذه النلداذج طفد شدر س زفت ارضدات طلداذج ااطحد ار الخإدل بلعندل در فدإن طلداذج
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ااطح ار متع دة الح د يلكن تق يرها بإستخ ام طف ااسالاص الخافة بإريقدة ( )OLSالعاديدة مد
ود بعض اي ت فات هللا يىل يعرأل البا ث لبعض ايفتراضات الهامة م تحققها:
أ) ا تبد ددار مةد ددكىة اارتبد دداس الخإد ددل باا تلد دداد ىد ددل معامد ددل تضد ددخ التبد دداين ( )VIFمرد ددفوفة
اارتباس) :ششار البعض نلل شن مةكىة اارتبداس الخإدل د تاهدر نذا كاطدت سللدة ( )VIFتتجدا ز
ال.للدة Field, 2013; Pallant, 2016; Moghazy, 2017; Sun et al., 2019; ( )10
 )Nuber et al., 2020نا شط د يفضددل شن تت د ار ح سللددة هددذا اللعامددل ددو ال.للددة ) ا د (
( .)Gujarati & Porter, 2009; Field, 2013لق نتضد شن سللدة ( )VIFلجللد اللتغادرات
من ث
فل طلوذج ال راسة ش ل من ال.للة  )10شن هذا اللعامل تت ار ح سللت و ال.للة ا
فإطهددا فددل الح د د اللقخولددة بالتددالل تحق د شددرس نسددتق اللتغا درات اللسددتقىة د م ددود مةددكىة
8
 6ص 44د
مرفوفة اارتباس د
البا ث من
ارتباس إل يانها كلا
ص )52شن ش ىل ارتباس يان متغارين مستقىان هو اارتباس يان توزيعات اارباح ( )DIVمتغار
التفا ددل يددان اللسددةوللة اا تلاولددة توزيعددات ااربدداح ( )CSR × DIVكددذل اارتبدداس يددان
فافل ال ل توزيعات اارباح شيضاً اارتبداس يدان ن لدالل اافدو الرافعدة اللاللدةن ادث يىدغ
معامل ارتباس يارسدون لكدل مدنه ىدل الترتادص )0.401 )0.402 )0.585 :هدل ش دل
مددن  )0.7+بالتددالل ا تو د مةددكىة ارتبدداس إددل يددان اللتغادرات اللسددتقىة بالنسددبة لإلرتبدداس
يد ددان اللتغا د درات راد ددر الخإلد ددة ت د د معالجتهد ددا مد ددن د د اي تلد دداد ىد ددل ن د دراا تحويد ددل لىخلاطد ددات
( )Transformationبإستخ ام مريقة (”.)Mean-Center “MC
ب) ا تب د ددار مد د د ن ت الل د ددة التوزيد د د الإخلع د ددل لىخد د دوا ل باا تل د دداد ى د ددل ك د ددل م د ددن (،)P-P Plot
( ))Histogramلقد د نتضد د م ددن ه ددذه ااش ددكا الخلاطل ددة شن الخد دوا ل تتبد د التوزيد د الإخلع ددل ف ددل
طلد د د ددوذ ل ال ارسد د د ددة لق د د د د د د د ددام البا د د د ددث مد د د ددن ش د د د ددل تحقا د د د د هد د د ددذا الةد د د ددرس بد د د ددإ راا تحويد د د ددل
( )Transformationلىخلاطددات الخافددة بدداللتغار التدداب "ااداا اللددالل" بالنسددبة لكددل مددن مع د
العام د ىددل اافددو ( )ROAمع د العام د ىددل قددو اللىكلددة ( )ROEتددل يلكددن شن تتب د
الخوا ل التوزي الإخلعل ت التأك بع ها من تحق هذا الةرس
ج) ا تبار مةكىة م ثبات التباين باا تلداد ىدل ا تبدار  )Goldfield–Quandt testفقداً لد
يت اللقارطة يان سللة ( )Fاللحسوبة سللة ( )Fالج للة فإذا كاطت سللة ( )Fالج للة شكخدر مدن
سللة ( )Fاللحسوبة يكون هناك تجاط ش ثبات فل تباين الخدوا ل يدت خدو الفدرأل العد م الدذ
لقد نتضد لىبا دث شن هنداك تجداط
يتلثل فل " م ود ن ت ا يان تباين الخدوا ل" العكد
ش ثبات فل تباين الخوا ل لنلوذ ل ال راسة (.)Homoscedasticity
د) ا تب د ددار مة د ددكىة اارتب د دداس ال د ددذاتل لىخد د دوا ل باا تل د دداد ى د ددل ا تب د ددار ديد د دربن -اتس د ددون Durbin-
 )Watsonتلتد ال.ددل اي ردداملة ( )d Statisticا تبددار ديدربن -اتسددون ( )DWمددن ال.للددة
ففر) تل ال.للة )4ن فإذا كاطت سللة اا تبدار شكخدر ش ش دل مدن  )2بةدكل كخادر يةدار ذلد
نلل ود مةكىة ارتباس ذاتل يان الخوا ل زذا كاطت سللة اا تبار  )2ش ريبدة منهدا يةدار ذلد
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نلددل د م ددود مةددكىة ارتبدداس ذاتددل يددان الخ دوا ل لق د نتض د لىبا ددث شن كددل طلددوذج مددن طل داذج
ال راسة يعاطل من مةكىة ارتباس ذاتل يان الخوا لن اث شن سللة ديربن -اتسون تختع دن ال.للدة
 )2بةكل كخار لىتغىص ىل هذه اللةكىة ن تلد البا دث ىدل مريقدة (،)Cochrane-Orcutt
زتض د بع د تإخلقهددا شن كددل طلددوذج مددن طل دداذج ال ارسددة ا يعدداطل مددن مةددكىة ارتبدداس ذاتددل ي ددان
الخد دوا لن ادددث كاط ددت سللدددة دي د دربن -اتس ددون تقتد ددرب بة ددكل كخاد ددر مد ددن ال.لل ددة )2ن اد ددث يىغدددت
 )1 924ن نستخ ام مع العام ىدل اافدو كلؤشدر لد داا اللدالل يانلدا يىغدت )1 943
يانلا
ن نستخ ام مع العام ىل قو اللىكلة كلؤشر ل داا اللالل ذل فل النلوذج اا
يىغددت  )1 920ند د نس ددتخ ام معد د العام د ى ددل ااف ددو كلؤش ددر ل د داا الل ددالل يانل ددا يىغ ددت
 )1 941ن نستخ ام مع العام ىل قو اللىكلدة كلؤشدر لد داا اللدالل ذلد فدل النلدوذج
الثاطل
ه) فل النهاية يلكن القو بأن الع ي من نفتراضات طلاذج ايطح ار الهامدة التدل تد ا تبارهدا تحققدت
ينجاح
 .2/2/10المرحلة اليانية :أساليب اإلحصاء الوصفى:
أوالً) التوصيف اإلحصائى للمتغيرات المستمرة (:)Continuous Variables
يلكددن اا تلدداد فددل التوفددلا اي رددامل للتغا درات ال ارسددة اللترددىة هددل :مع د العام د ىددل
CSR
اافد ددو  ROAمع د د العام د د ىد ددل قد ددو اللىكلد ددة  ROEاللسد ددةوللة اا تلاولد ددة
 Weightsتوزيعات اارباح  DIVج اللنةأة  Sizeالرافعة اللاللة  LEVىل الع يد مدن
ااسددالاص اي ردداملة الوف د لة منهددا اللتوسددم الحسددايل كأ د مقددايل النز ددة اللركزيددة ااطح دراا
التالل ر :)4
اللبلار كأ مقايل التةتت لخلاطات ال راسة ذل كلا يتض من الج

(جدول رقم  :4اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة المستمرة)
Kurtosis
-.186
-.083
-.243
-.738
-.418
.333

يتض من الج

الساي

Skewness
.311
.365
.401
.393
-.242
.239

Std. Deviation
0.076151
0.181961
0.001691
0.237139
0.696848
0.972749

Mean
0.04432
0.14410
0.03293
0.51245
9.68250
1.78432

FP_ROA
FP_ROE
CSR Weights
DIV_Ratio
Size
Leverage

ر  )4مايىل:
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شن متوسم ااداا اللالل لىةركات فل العاندة د الفتدرة محدل ال ارسدة مدن دام  2014نلدل
)1
ددام  2019يخى ددغ  )0 04432بالنس ددبة للعد د العامد د ى ددل ااف ددو يخى ددغ  )0 14410بالنس ددبة
للع العام ىل قو اللىكلة يتض من ذل شن متوسم ااداا اللدالل مقاسداً بالعامد ىدل قدو
يكدون السدخص
اللىكلة هو اا ىل اث يىغ  )%14 4يىل مع العام ىل اافو )%4 4
راا نرتفدداع معد العامد ىددل قددو اللىكلددة هددو ن تلدداد الةددركات ىددل الد يون كلرد ر لىتلويددل ملددا
ي ددؤد نل ددل نرتف دداع در ددة الرفد د الل دداللن ا ددث شن تكىف ددة الد د يون تعتخ ددر م ددن التك دداللا ا ب ددة الخرد د
بالتببلة يؤد ذل نلل نرتفاع مع العام ىل قو اللىكلة
يخى ددغ متوس ددم الللارس ددات اا تلاول ددة لىة ددركات مح ددل ال ارس ددة بالعان ددة  )0 03293شم ددا
)2
متوسم توزيعات اارباح النق ية التل ت فعها هذه الةركات للساهلاها فق يىغ  )0 51245يانلا يخىغ
متوسم ن لالل اافو الرافعة اللاللة  )1 78432 )9 68250ىل الترتاص
بالنسبة لإلطحراا اللبلار فدإن ال.دل الردغارة لإلطحدراا اللبلدار تعندل شن اللتوسدم يلثدل
)3
الخلاطددات بةددكل ا د شن سددل الخلاطددات متقاربددة ا يو د يهددا تةددتت ىددل العك د مددن ذل د فددإن ال.ددل
الكخارة لإلطحراا اللبلار تعنل شن اللتوسدم ا يلثدل الخلاطدات بةدكل اد ن طاد اًر لتةدتت يلاطدات العاندة
ر
الساي
) .(Collis & Hussey, 2014بالنار نلل طتامج التحىال اي رامل فل الج
 )4طج شن سل ايطحراا اللبلار بالنسبة لكل متغار من اللتغارات محل ال ارسدة فدغارة طسدخلاً هدو
مايةار نلل شن اللتوسم يلثل الخلاطات بةكل ا شن سل الخلاطدات متقاربدة شطد ا يو د تةدتت كخادر
فل الخلاطات
ثانياً) التوصيف اإلحصائى للمتغيرات المنفصلة (:)Discrete Variables
يددت التوفددلا اي رددامل للتغا درات ال ارسددة اللنفرددىة هددل :فددافل ال د ل ( )NIباسددتخ ام
التالل ر :)5
التك اررات ( )Frequenciesلخلاطات ال راسة ذل كلا يتض من الج
(جدول  :5اإلحصاء الوصفى للمتغيرات المنفصلة)

Percent %
19.6 %
80.4 %
100 %

Frequency
47
193
240

Net loss
Net Profit
Total

يتضد ملدا سدخ شن هنداك  )%19 6مدن شدركات العاندة ققدت فدافل سدارة يانلدا طجد
شن هناك طسبة كخارة  )%80 4من شركات العانة ققت فافل رب هو مؤشر ا ىدل شن هدذه
الة ددركات ُي ْلكنه ددا شداا مس ددتويات اد د ة م ددن الللارس ددات اا تلاول ددة شداا توزيع ددات اارب دداح النق ي ددة
لىلساهلانن اث يساه تحقا الةركات لرافل رب مرتف ىل تدوفار اللدوارد اللاللدة ال زمدة التدل
د تحتا هددا هددذه الةددركات لت د ول د رتها ىددل ايطخ دراس فددل الللارسددات اا تلاولددة بةددكل شكخددر
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نضاف ًة نلل رتها ىل س اد توزيعات اارباح النق يدة اللقدررة لىلسداهلان فدل الدة مدا نذا دررت هدذه
الةركات توزي اارباح ىل مساهلاها
 .3/2/10المرحلة اليالية :أساليب اإلحصاء التحليلى /اإلستداللى:
بعد د شن ددام البا ددث يتح يد د مد د فد د لة الخلاط ددات لىتحىا ددل اي ر ددامل اللر ى ددة اا ل ددل)
ز دراا التحىاددل الوفددفل لىلتغادرات محددل ال ارسددة اللر ىددة الثاطلدة) تددأتل اللر ىددة الثالثددة التددل يقددوم
فاهددا البا ددث با تبددار فرض دل ال ارسددة يعتل د البا ددث فددل ذل د ىددل شسددالاص اي ردداا التحىاىددل ش
ايست الل اللتلثىة فل ااسالاص اي راملة التاللة:
 تحىال اارتباس ( )Correlation Analysisدن مريد اسدتخ ام معامدل ارتبداس يارسدونن ذلد
ة ارتباس يان متغارات ال راسة سلاس معنوية هذا اارتباس
ود
لتح ي م
 تحىادل ااطحد ار متعد د الحد د ()Polynomial Regressionن ذلد لتح يد تدأثار التغادر فدل
ددات راددر إلددة يانهددا ذل د
ددود
اللتغا درات اللسددتقىة ىددل اللتغاددر التدداب تح ي د م د
ي تبار الفرأل اا
 طلوذج ( )Non-Linear or Curvilinear Moderationذل من ش دل التعدرا ىدل مد
ت ددأثار توزيع ددات اارب دداح النق ي ددة ى ددل الع ددة را ددر الخإل ددة ي ددان شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة
ااداا اللالل ذل ي تبار الفرأل الثاطل
 .1/3/2/10اختبار الفرض األول (:)H1
أوالً :تحليل ارتباط بيرسون (:) Pearson’s Correlation Analysis
توف ددل البا ددث نل ددل النت ددامج التالل ددة م ددن التحىا ددل اي ر ددامل كل ددا توض ددحها مر ددفوفة ارتب دداس
يارسون
:)6
(جدول  :6مصفوفة ارتباط بيرسون للنموذج األول )Pearson’s Correlation Matrix
Leverage Net Income

Size

FP_ROA FP_ROE CSR Weights
1
1
1

1
1
1

.089
.083

*.401
.000
.015
.409

*.287
.000
.001
.496
*-.150
.010

*.191
.002
*.308
.000
*-.299
.000
*.315
.051

*.746
.000
.031
.319
*.377
.000
*-.310
.000
*.237
.000

)Correlation (r
Sig.
)Correlation (r
FP_ROE
Sig.
)Correlation (r
CSR Weights
Sig.
)Correlation (r
Size
Sig.
)Correlation (r
Leverage
Sig.
)Correlation (r
Net Income
Sig.
FP_ROA
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الساي ما يىل:
يتض من الج
ة ارتباس مردية ضبلفة يان اللسةوللة اا تلاولة مع العامد ىدل قدو اللىكلدةن ادث
هناك
يىغ ددت سلل ددة معام ددل اارتب دداس ي ددان اللتغاد درين  )0.191ذلد د ند د مس ددتو معنوي ددة ( )Sig.ش ددل م ددن
ة اارتباس يان اللتغارين تعتخر معنوية ذات دالة ن راملة كلدا يتضد
 )0 05ملا يعنل شن
ددة ارتبدداس يددان اللسددةوللة اا تلاولدة معد العامد ىددل اافددو ن اددث يىغددت سللددة
شطد ا تو د
معامددل اارتبدداس يانهلددا )0.031 :هددل تقتددرب بةددكل كخاددر مددن ال.للددة فددفر) ذل د ن د مسددتو
ددة اارتبدداس يددان اللتغا درين تعتخددر راددر معنويددة
معنويددة ( )Sig.شكخددر مددن  )0 05ملددا يعنددل شن
ات ش ر رادر إلدة بخد ا الع دات
للست ذات دالة ن راملة لىتحق من ن تلاللة ود
ددرأل ششددكا ايطتةددار ()Scatter Plots
الخإلددة سددوا يحددا البا ددث نستكةدداا ذلد مددن د
ا قاً
ددة ارتبدداس مرديددة متوسددإة يددان ج د اللنةددأة كددل مددن مع د العام د ىددل اافددو مع د
هندداك
العام د ىددل قددو اللىكلددةن اددث يىغددت سللددة معامددل اارتبدداس لكددل منهددا ىددل الترتاددص)0.377 :
 )0.308ذل ن مستو معنوية ( )Sig.ش ل من  )0 05يلكن تفسار ذل بأط كىلا نزداد ج
اللنة ددأة ك ددان شدامه ددا الل ددالل شفض ددلن ا ددث شن اللنة ددآت كخاد درة الحجد د تتسد د ب ددأن لد د يها ندارة شفض ددل
زمكاطلددة شكخددر لىوفددو نلددل الل دوارد فددرص نسددتثلارية شكثددر تنو داً رددة سددوسلة شكخددر كلددا يكددون
ل يها موارد ماللة متا ة شكثر من الةركات اا ر اافغر فل الحج التدل يكدون شدامهدا اللدالل ش دل
طسخلاً
ة ارتباس كسلة متوسإة يان در ة الرف اللالل بان كدل مدن معد العامد ىدل اافدو
هناك
مع د العام د ىددل قددو اللىكلددةن اددث يىغددت سللددة معامددل اارتبدداس لكددل منهددا ىددل الترتاددص- :
دددة
 )0.299- )0.310ذلد د ند د مسد ددتو معنوي ددة ( )Sig.ش د ددل م ددن  )0 05مل ددا يعن ددل شن
اارتباس يان اللتغارين تعتخر معنوية ذات دالة ن راملة يلكن تفسار ذل بأطد كىلدا نزدادت طسدبة
ال د يون تددزداد در ددة مسددتو اللخددامر التددل يلكددن شن تتعددرأل لهددا اللنةددأة مخددامر د م الق د رة ىددل
السد اد) هددو ما د يددؤثر بةددكل كسددل ىددل ااداا اللددالل لىلنةددأة اددث ُيناددر نلددل اللنةددأة ىددل شن
ل يها مخامر مرتفعة
ددة ارتبدداس مرديددة ضددبلفة يددان فددافل الد ل بددان معد العامد ىددل اافددو ن اددث يىغددت
هندداك
سللددة معامددل اارتبدداس يانهلددا )0.237 :ذل د ن د مسددتو معنويددة ( )Sig.ش ددل مددن  )0 05ملددا
ددة اارتبدداس يددان اللتغا درين تعتخددر معنويددة ذات دالددة ن ردداملة كلددا يتض د شن هندداك
يعنددل شن
ة ارتباس مردية متوسدإة يدان فدافل الد ل معد العامد ىدل قدو اللىكلدةن ادث يىغدت سللدة
معامل اارتباس يانهلدا  )0.315ذلد ند مسدتو معنويدة ( )Sig.ش دل مدن  )0 05ملدا يعندل شن
ددة اارتبدداس يددان اللتغادرين تعتخددر معنويددة ذات دالددة ن ردداملة بالتددالل يلكددن القددو بددأن تحقاد
اللنةددأة لرددافل رب د ي درتبم بددأداا مددالل مرتف د العك د ن اددث شن فددافل ال درب اللحق د د الفت درة
الحاللددة سددوا يددوفر لىلنةددأة الل دوارد اللاللددة ال زمددة التددل تلكنهددا مددن ااداا ىددل طحددو ا د فددل الفت درة
التاللة العك فل الة تحقا فافل سارة
ة ارتباس مردية ضبلفة يان اللسةوللة اا تلاولة جد اللنةدأةن ادث يىغدت سللدة معامدل
هناك
ددة
اارتبداس يانهلدا  )0.287ذلد ند مسدتو معنويددة ( )Sig.ش دل مدن  )0 05ملدا يعندل شن
تةدار هدذه الع دة نلدل شن الللارسدات
اارتباس يان اللتغارين تعتخر معنوية ذات دالة ن راملة
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اا تلاولددة لىلنةددأة تزيد مد ت ازيد جد اللنةددأة طاد اًر ان اللنةددآت كخادرة الحجد يتدوافر لد يها اللدوارد
الكاهلددة لإلسددتثلار فددل ااطةددإة اا تلاولددة الخاةلددة اللختىفددة كلددا يكددون لد يها د رة شكخددر ىددل تحلددل
التكاللا اا تلاولة اللرتفعة العك
ة ارتباس كسلة ضبلفة يان اللسةوللة اا تلاولة فافل ال لن اث يىغت سللة معامل
 هناك
دة
اارتباس يانهلا  )0.150-ذل ن مستو معنوية ( )Sig.ش ل من  )0 05ملدا يعندل شن
تةار هذه الع ة نلل شن فافل د ل
اارتباس يان اللتغارين تعتخر معنوية ذات دالة ن راملة
اللنةأة ينخفض م زيدادة مسدتويات اللسدةوللة اا تلاولدةن ادث يدت ن تإداع دزا مدن الد ل اللحقد
من ش ل تو اه نلل الللارسات اللختىفة فل النوا ل اا تلاولة الخاةلة العك
لىتحق د مددن شن بعددض متغا درات ال ارسددة ااداا اللددالل اللسددةوللة اا تلاولددة) د تنإددو
ددات راددر إلددة سددوا يقددوم البا ددث بعددرأل ششددكا ايطتةددار ( )Scatter Plotsلىلتغادرات
ىدل
ىل النحو التالل الةكل ر  )6م م اة شط من ش ل ا تبدار ايتجداه رادر الخإدل مدن ال ر دة
الثاطلة  )Quadraticا ي من تدوافر  4مجلو دات ش مسدتويات ( )4 Quartilesىدل اا دل لىلتغادر
اللسددتقل ذل د فق داً للددا ششددار نلل د ( )Field, 2013بالتددالل ددام البا ددث يتقسددل شطةددإة اللسددةوللة
اا تلاولددة نلدل  4مجلو ددات فقداً للسددتو ااداا اا تلددا ل بحاددث تحرددل كددل مجلو ددة ىددل سللددة
معانة من  )1نلدل  )4تُلثدل ال.للدة  )4ااداا اا ىدل اللبدالغ هلد ) ال.للدة  )3ااداا اللتوسدم
اللعت د ) ال.لل ددة  )2ااداا اا ددل م ددن اللتوس ددم م ددنخفض طس ددخلاً) ال.لل ددة  )1ااداا الل ددنخفض
ُ
لىغاية
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العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى مقاسا ً بمعدل العائد على حقوق الملكية ROE

(شكل رقم  :6شكل اإلنتشار  Scatter Plotsللعالقة بين مستويات المسئولية االجتماعية واألداء المالى)
( :)--------يميل العالقة الخطية

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) :يميل العالقة غير الخطية من الدرجة اليانية Quadratic

يتض من الةكل الساي مايىل شن الع ة يان مستويات اللسدةوللة اا تلاولدة كدل مدن معد
العام ىل اافدو ( ،)ROAمعد العامد ىدل قدو اللىكلدة ( )ROEتلادل نلدل شن تكدون
دة
دة إلدة تأ دذ شدكل دم
رار إلة تأ ذ شكل منحنل من ال ر ة الثاطلة بةكل شكخر مدن كوطهدا
مسد ددت.ل بالتد ددالل يلكد ددن القد ددو بد ددأن شفضد ددل مريقد ددة لىتعخاد ددر د ددن الع د ددة يد ددان مسد ددتويات اللسد ددةوللة
اا تلاولددة مؤش درات ااداا اللددالل هددل مددن د اي تلدداد ىددل النلددوذج راددر الخإددل مددن ال ر ددة
الثاطلة ( )Quadratic Modelلىتحق من ذلد ىدل طحدو شكثدر د دة يلكدن تإخاد طلدوذج ااطحد ار
متع د الح د
ثانياً :تحليل االنحدار متعدد الحدود (:)Quadratic Polynomial Regression
ات إلة /رار
ىل الرر من شن طتامج تحىال اارتباس ششارت نلل ن تلاللة ود
إلة) يان اللتغار التاب اللتغارات اللستقىة محل ال راسة نا شن تإخا طلوذج ااطح ار يعتخر
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شم اًر ضر رياً من ش ل الحرو ىل فه شفضل لإخلعة هذه الع ات التحق منها برفة افة
اللحتلىة يان اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل فل هذه الحالة فإن
الع ات رار الخإلة ُ
طلوذج ااطح ار متع د الح د ش رار الخإل يعتخر هو النلوذج ااطسص يستخ ام فل ا تبار
ىل نستكةاا الع ات رار الخإلة يان اللتغا ارت نن
الفر أل محل ال راسةن اث يسا
ىل التحق من الع ات
ت ي اً من اي تلاد ىل طلوذج ااطح ار الخإل الذ يسا
الخإلة فقم يان اللتغارات
يقوم البا ث يتإخا طلوذج ااطح ار متع د الح د ش طلوذج ااطح ار رار الخإل من
ال ر دة الثاطلدة (  )Quadratic Polynomial Regression Modelا تبدار مد تدأثار اللتغادر
اللسددتقل اللتلثددل فددل اللسددةوللة اا تلاولددة اللتغا درات الر ايلددة محددل ال ارسددة هددل :ج د اللنةددأة
در دة الرفد اللددالل فدافل الد ل ىددل اللتغاددر التداب اللتلثددل فددل ااداا اللدالل مقاسداً بكددل مددن:
مع العام ىل قو اللىكلة ،معد العامد ىدل اافدو مد م ادة شن البا دث يقدوم ي ارسدة
تددأثار شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة د الفت درة الحاللددة ( )Tىددل ااداا اللددالل فددل الفت درة التالل ددة
( )T+1ىدل ن تبددار شن تددأثار ااطةددإة اا تلاولدة ىددل ااداا اللددالل د ا ياهدر برددورة كخادرة فددل
طف د الفت درة اللاللددة التددل ت د تإخا د شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة لهددا زطلددا د ياهددر فددل الفت درة
ر :)7
اللاللة التاللة لها .لق كاطت طتامج التحىال اي رامل كلا يىل
(جدول  :7نتائج تحليل االنحدار متعدد الحدود من الدرجة الثانية  Quadraticللفرض األول)
Dependent Variable: FP_ROE
Model 1/2
T. test
B
T
Sig.
-3.944
-.779
.000

Dependent Variable: FP_ROA
Model 1/1
T. test
B
T
Sig.
-4.514
-1.156
.249

.000

5.066

1.653

.983

2.961

1.111

)(CSRit

.000

-4.720

-.303

.861

-2.737

-.202

2

.010

2.614

.276

.000

4.665

.501

Sizeit

.001

3.448

.017

.041

-2.056

-.079

LEVit

.005

2.999
.124

.287

000

3.697
.215

.658

NIit
R2

Variables
)(Constant

)(CSRit

.115

.195

Adj. R2-

13.987

10.616

F-test

.000

.000

F. Sig.

يتضح من الجدول السابق ما يلى (جدول رقم :)7
 )1بلغت قيمة معامل التحديد المعـدل () )Adjusted R Square (R2-ند نسدتخ ام معد العامد ىدل
اللتضددلنة فددل النلددوذج
اافددو كلؤشددر لد داا 2اللددالل  )0 195هددل تعنددل شن اللتغادرات اللسددتقىة ُ
اللسةوللة اا تلاولة "  "CSRit & CSRitج اللنةأة الرافعة اللاللدة فدافل الد ل) تُفسدر
 %19 5من التباين ش التغار فل اللتغار التاب مع العام ىل اافو  )ROAit+1يانلدا يىغدت
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سللت ن نستخ ام معد العامد ىدل قدو اللىكلدة كلؤشدر لد داا اللدالل  )0 115هدل تعندل شن
اللتضددلنة فددل النلددوذج تُفسددر  %11 5مددن التبدداين ش التغاددر فددل اللتغاددر التدداب
اللتغا درات اللسددتقىة ُ
مع العام ىل قو اللىكلة )ROEit+1
 )2بالنســبة لمعنويــة نمــوذج االنحــدار ،بددالنار نلددل سللددة ) ُ (Fد شطهددا تخىددغ  )10 616ن د نسددتخ ام
)0 000
مع العام ىل اافو كلؤشر ل داا اللالل ذل ن مستو معنوية ( )Sig.يسدا
هل ش ل من  0 05ند نسدتخ ام معد العامد ىدل قدو اللىكلدة كلؤشدر لد داا اللدالل فدإن سللدة
 )0 000هددل ش ددل مددن 0 05
) (Fيىغددت  )13 987ذل د ن د مسددتو معنويددة ( )Sig.يسددا
يعندل ذلد شطد ند نسدتخ ام كدل مدن ( )ROA & ROEكلؤشدرات لد داا اللدالل نتضد شن طلدوذج
ااطح ار معندو ذ دالدة ن رداملة مدن ثد فإطد يو د ا د ىدل اا دل مدن اللتغادرات اللسدتقىة لد
تأثار معنو ىل اللتغار التاب
 )3يمكن من خالل قيمة معامل االنحدار بيتا( )Bاتابة معادلة نموذج االنحدار اما يلى:
 عند إستخدام معدل العائد على األصول امؤشر لألداء المالى:) 0.202 (CSR)2 + 0.501 (Sizeــ ) 4.514 + 1.111(CSRــ = ROAt+1
) 0.079 (LEV) + 0.658 (NIــ
بددالنار نلددل نشددارة معددام ت ااطحد ار ()B1, B2ن ُي ددظ شن هندداك ن ددت ا فددل نشددارة هددذه
اللعددام ت ش شن لبعضددها نشددارة مو بددة اا ددر سددالبةن اددث شن نشددارة معددام ت ااطح د ار كاطددت
ىددل النحددو التددالل B1 :مو ددص  B2سددالص بالتددالل فددإن منحنددل ااطح د ار الددذ يلثددل هددذه ال الددة
سوا يتضلن طقإة تحو فل الع ة ش شن اللنحنل الذ يلثل الع ة يان اللسةوللة اا تلاولدة
ااداا اللالل "مقاساً بلع العامد ىدل اافدو " يتضدلن دود تغادر فدل نتجداه الع دة فلد زيدادة
مستو ملارسات اللسةوللة اا تلاولة من خل اللنةآت فدإن مسدتو ااداا اللدالل لهدا د يرتفد فدل
الخ ايددة  )+نا شن هددذا ايرتفدداع د يكددون تددل طقإددة ش مسددتو معددان بع د هددذه النقإددة يددنخفض
ة رار إلة تأ ذ شكل منحنل ىل شدكل درا
مستو ااداا اللالل  )-هو مايعنل ود
 Uمعكوس يان اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل لىلنةأة مقاساً بلع العام ىل اافو
 عند إستخدام معدل العائد على حقوق الملكية امؤشر لألداء المالى:) 0.303 (CSR)2 + 0.276 (Sizeــ ) 3.944 + 1.653 (CSRــ = ROEt+1
)+ 0.017 (LEV) + 0.287 (NI
بددالنار نلددل نشددارة معددام ت ااطحد ار ()B1, B2ن ي ددظ شن هندداك ن ددت ا فددل نشددارة
هذه اللعام تن اث شن نشارة معام ت ااطح ار كاطت ىل النحو التالل B1 :مو ص  B2سالص
بالتالل فإن منحنل ااطح ار الذ يلثل هذه ال الة سوا يتضلن طقإة تحو ا ة فل الع ة ش
شن اللنحنددل الددذ يلثددل الع ددة يددان اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل "مقاسداً بلعد العامد ىددل
قو اللىكلة" يتضدلن دود تغادر ا د فدل نتجداه الع دة فلد تحسدن مسدتو ملارسدات اللسدةوللة
اا تلاولة من خدل اللنةدآت فدإن مسدتو ااداا اللدالل لهدا د يتحسدن فدل الخ ايدة  )+هدذا التحسدن
دة راددر
يسدتلر تدل طقإددة معاندة يددنخفض بعد ها مسددتو ااداا اللدالل  )-هددو مدايعنل ددود
إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل شددكل ددرا  Uمعكددوس يددان اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل
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لىلنة ددأة مقاسد داً بلعد د العامد د ى ددل ق ددو اللىكل ددة .بلعن ددل ددر ف ددإن ااداا الل ددالل يتحس ددن ند د
اللس ددتويات اللتوس ددإة ش اللعت ل ددة م ددن الللارس ددات اا تلاول ددة يانل ددا ي ددنخفض ااداا الل ددالل ند د
اللستويات اللنخفضة ش اللرتفعة اطةإة اللسةوللة اا تلاولة
 )4تم التوصل إلى النتائج التالية من خالل اختبار المعنوية للمتغيرات (:)T-Test
 عند إستخدام معدل العائد على األصول امؤشر لألداء المالى :اللتغار اللستقل اللتلثل في اللسةوللةاا تلاولة  )CSRit & CSRit2ا يؤثر ىل اللتغار التاب اللتلثل فل مع العام ىل اافو
ROAit+1ن اث يىغ مستو اللعنوية لهذه اللتغارات ىل الترتاص كلا يىل)0 861 )0 983 :
ة رار معنوية للست ذات دالة
هو مستو معنوية شكخر من  )0 05ملا يعنل ود
ن راملة نضافة نلل ذل فإن اللتغارات اللستقىة اللتلثىة فل ج اللنةأة الرافعة اللاللة فافل
ال ل تؤثر ىل اللتغار التاب اللتلثل فل مع العام ىل اافو ROAن اث يىغ مستو
اللعنوية لهذه اللتغارات ىل الترتاص كلا يىل )0 000 )0 041 )0 000 :هو مستو معنوية
ة معنوية ذات دالة ن راملة
ش ل من  )0 05ملا يعنل ود
 عند إستخدام معدل العائد علـى حقـوق الملكيـة امؤشـر لـألداء المـالى :اللتغادرات اللسدتقىة اللتلثىدةفددي اللسددةوللة اا تلاولددة  )CSRit & CSRit2جد اللنةددأة الرافعددة اللاللددة فددافل الد ل
تددؤثر ىددل اللتغاددر التدداب اللتلثددل مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة ROEit+1ن اددث يىددغ مسددتو
اللعنوي ددة لهدددذه اللتغا د درات ىد ددل الترتادددص كلدددا يىد ددل)0 001 )0 010 )0 000 )0 000 :
د ددة معنويد ددة ذات دالد ددة
 )0 005هد ددو مسد ددتو معنويد ددة ش د ددل مد ددن  )0 05ملد ددا يعند ددل د ددود
ن راملة

نضاف ًة نلل ما سخ يلكن لىبا ث توضل الع دات رادر الخإلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة
اا تلاولددة ااداا اللددالل مددن د ن دراا تقد ير لةددكل اللنحنددل الددذ يلثددل هددذه الع ددة باي تلدداد
ىل التحىال الذ يوفره يرطامج  SPSSهو " "Curve Estimationكلا يتض من الةكل التالل
ر  )7م م اة شن ذل يتإىص ضر رة تقسل شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة نلدل  4مجلو دات
( )4 Quartilesفقاً للستو ااداا اا تلا ل
ش مستويات
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العالقة غير الخطية بين مستويات المسئولية االجتماعية و ROA

العالقة غير الخطية بين مستويات المسئولية االجتماعية و ROE

(شكل  7العالقة غير الخطية بين مستويات المسئولية االجتماعية ومؤشرات األداء المالى)
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ثالياً :قبول أو رفض الفرض األول:
ي ْخُىا البا ث ملا سخ نلل شن طتامج تحىال ااطح ار متع د الح د من ال ر ة الثاطلة
ة رار إلة معنوية ذات
( )Quadratic Polynomial Regressionش ضحت ود
دالة ن راملة تأ ذ شكل منحنل ىل شكل را  Uمعكوس يان اللسةوللة اا تلاولة فل
الفترة الحاللة ( )Tااداا اللالل لىلنةأة فل الفترة التاللة ( )T+1مقاساً بلع العام ىل قو
اللىكلةن اث ش ض ن تبار ( )T-Testمعنوية معام ت ااطح ار كلا شن نشارة هذه
اللعام ت كاطت B1 :مو ص  B2سالص هو ما يتض شيضاً من الةكل الساي ر )7
تأ ذ شكل منحنل ىل شكل را U
ة رار إلة
ود
بايضافة نلل ماسخ
معكوس لكنها رار معنوية للست ذات دالة ن راملة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة
ااداا اللالل مقاساً بلع العام ىل اافو
ود
فل ضوا ماسخ يلكن القو بأن طتامج التحىال اي رامل برفة امة ت
ات رار إلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل شكثر من الع ات
الخإلة فل ضوا ماسخ يلكن التأكا ىل خو الفرأل اا لى راسة الذ ينا ىل
شط " :توجد عالقة غير خطية بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى".
 .2/3/2/10اختبار الفرض اليانى (:)H2
أوالً :تحليل االرتباط (:)Correlation Analysis
ات اارتباس يان
سخ شن ام البا ث بعرأل مرفوفة اارتباس التل توض
متغارات ال راسة اللختىفة ن ا تبار الفرأل اا لى راسةن اث شن النلوذج الثاطل لى راسة يتضلن
طف اللتغارات بالنلوذج اا بإستثناا متغارين هلا اللتغار الخاص يتوزيعات اارباح النق ية
( )DIVمتغار التفا ل يان اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح ( )CSR × DIVفإن البا ث
ىل النحو التالل كلا
ات اارتباس يانهلا بان با ل اللتغارات ذل
سوا يقوم هنا بعرأل
:)8
يتض من الج
(جدول  :8مصفوفة ارتباط بيرسون للنموذج اليانى )Pearson’s Correlation Matrix

Net Income
*.402

Leverage
*-.158

Size
*.121

DIV
1

*-.222

*.248

*.495

)Correlation (r

FP_ROA FP_ROE CSR Weights

.000

.007

.031

-

.000

.000

.000

Sig.

*.270

-.063

*.136

*.585

*-.117

*-.151

*.231

)Correlation (r

.000

.164

.017

.000

.035

.010

.000

Sig.

DIV
)(CSR×DIV

الساي ر  )8ما يىل:
يتض من الج
دة ارتبداس مرديدة ويدة يدان توزيعدات ااربداح النق يدة معد العامد ىدل اافدو ن ادث
 هناك
يىغددت سللددة معامددل اارتبدداس يددان اللتغادرين  )0.495ذلد ند مسددتو معنويددة ( )Sig.ش ددل مددن
ددة ارتبدداس مرديددة ضددبلفة يددان توزيعددات ااربدداح معد العامد
 )0 05كلددا يتضد شطد تو د
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ند د مس ددتو معنوي ددة

ى ددل ق ددو اللىكل ددةن ا ددث يىغ ددت سلل ددة معام ددل اارتب دداس  )0.248ذلد د
( )Sig.ش ل من )0 05
ة ارتباس مردية ضبلفة يان معد العامد ىدل اافدو متغادر التفا دل يدان اللسدةوللة
 هناك
اا تلاولددة توزيعددات ااربدداحن اددث يىغددت سللددة معامددل اارتبدداس يددان اللتغادرين  )0.231ذلد
ند مسددتو معنويددة ( )Sig.ش ددل مددن  )0 05هددو مددا د يةددار نلددل شن متغاددر توزيعددات ااربدداح
ُيلكن شن ُيع ش ُيحفز الع ة يان معد العامد ىدل اافدو اللسدةوللة اا تلاولدةن ادث شن
ة إلة يانهلا كلا
الع ة الخإلة يانهلا كاطت رار معنوية ش ىل طحو شكثر د ة ا يو
ر  6ص )42بإضافة توزيعات ااربداح نلدل الع دة كلتغادر
نتض من تحىال اارتباس
ة مردية معنوية ذات دالة ن راملة
ُمحفز تحولت الع ة يانهلا نلل
ددة ارتبداس كسدلة ضدبلفة يدان معد العامد ىدل قدو اللىكلدة متغاددر
 كلدا يتضد شطد تو د
التفا ددل ي ددان اللس ددةوللة اا تلاول ددة توزيع ددات اارب دداحن ا ددث يىغ ددت سلل ددة معام ددل اارتب دداس ي ددان
اللتغارين  )0 151-ذل ن مستو معنوية ( ).Sigش ل من  )0 05هو ما يةدار نلدل
شن متغار توزيعات ااربداح يلكدن شن ُيعد ش ُيحفدز الع دة يدان معد العامد ىدل قدو اللىكلدة
دة مرديددة معنويدة كلددا نتضد
اللسدةوللة اا تلاولددةن ادث شن الع ددة الخإلدة يانهلددا كاطددت
ر  6ص )42بإضافة متغار توزيعدات ااربداح نلدل الع دة كلتغادر
من تحىال اارتباس
ة كسلة معنوية ذات دالة ن راملة
ُمحفز تحولت الع ة يانهلا نلل
ددة ارتبدداس كسددلة ضددبلفة يددان توزيعددات ااربدداح النق يددة اللسددةوللة اا تلاولددةن اددث
 هندداك
يىغت سللة معامل اارتباس يان اللتغارين  )0 222-ذلد ند مسدتو معنويدة ( ).Sigش دل مدن
تةدار هدذه الع دة نلدل شن توزيعدات ااربداح النق يدة التدل تد فعها اللنةدأة لىلسداهلان
)0 05
تنخفض م زيادة مستويات اللسةوللة اا تلاولةن اث يت ن تإاع زا من توزيعات اارباح من
ش ل نستخ امها فل تلويل الللارسات اا تلاولة اللختىفة التل تنخرس فاها اللنةأة العك
ثانياً :تحليل االنحدار متعدد الحدود (:)Polynomial Regression
يعتل د البا ددث فددل ا تبددار الفددرأل الثدداطل لى ارسددة ىددل طلددوذج ( Non-Linear or
 )Curvilinear Moderationذل د مددن ش ددل التع درا ىددل م د تددأثار توزيعددات ااربدداح النق يددة
ىل الع ة رار الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللاللن اث يستخ م هذا النلدوذج
برفة امة لتح ي ما نذا كاطت الع ة رار الخإلة يان اللتغار اللستقل هو اللسةوللة اا تلاولدة
اللتغاددر التدداب ااداا اللددالل مقاس داً بكددل مددن مع د العام د ىددل اافددو مع د العام د ىددل قددو
اللحفدز هدو توزيعدات ااربداح بايضدافة نلدل دود بعدض اللتغادرات
اللىكلة ُيلكدن شن تتدأثر بداللتغار ُ
الر ايلة بالنلوذج هل :ج اللنةأة در ة الرف اللالل فافل ال ل
كلددا تج د ر ايشددارة هنددا نلددل شن البا ددث يقددوم ي ارسددة التددأثار التفددا ىل اطةددإة اللسددةوللة
اا تلاولة توزيعدات ااربداح د الفتدرة الحاللدة ( )Tىدل ااداا اللدالل لىفتدرة التاللدة ( )T+1ذلد
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ىل ن تبار شن التأثار التفا ىل لىع ة يان ااطةإة اا تلاولة توزيعات اارباح ىدل ااداا اللدالل
ا ياهر برورة كخارة فل طف الفترة اللاللة زطلا ياهر فل الفتدرة اللاللدة التاللدة لهدا لقد كاطدت
ر :)9
طتامج التحىال اي رامل كلا يىل
(جدول  :9نتائج تحليل االنحدار متعدد الحدود من الدرجة الثانية  Quadraticللفرض الثانى)

Dependent Variable: FP_ROE
Model 1/2
T. test
B
T
Sig.
.944
.893
.373

Dependent Variable: FP_ROA
Model 1/1
T. test
B
T
Sig.
.866
.800
425.

.386

.868

.991

.162

1.404

.382

)(CSRit

.115

-1.584

-.214

.663

-.437

-.823

(CSRit)2

.001

3.217

.085

.000

4.664

.266

DIVit

.135

1.501

.521

.127

1.534

.254

)(CSRit × DIVit

.112

-1.595

-.450

.740

-.332

-.154

)(CSRit2 × DIVit

.008

2.676

.293

.000

4.215

.473

Sizeit

.915

-.107

-.004

.024

-2.273

-.090

LEVit

.127

1.532
.103

.286

.002

3.094
.226

.591

NIit
R2

Variables
)(Constant

.065

.193

Adj. R2-

2.741

6.958

F-test

.007

.000

F. Sig.

يتضح من الجدول السابق ما يلى (جدول رقم :)9
 )1يىغددت سللددة معامددل التح ي د اللع د () )Adjusted R Square (R2-ن د نسددتخ ام مع د العام د ىددل
اللتضددلنة فددل النلددوذج
اافددو كلؤشددر ل د داا اللددالل  )0 226هددل تعنددل شن اللتغا درات اللسددتقىة ُ
اللسددةوللة اا تلاولددة د الفت درة الحاللددة "  "CSRit & CSRit2متغاددر التفا ددل يددان اللسددةوللة
اا تلاولدة توزيعدات ااربداح د الفتدرة الحاللدة " "CSRit × DIVit & CSRit2 × DIVitجد
اللنةأة الرافعة اللاللة فافل ال ل) تُفسر  %22 6من التباين ش التغار فدل اللتغادر التداب معد
ند نسدتخ ام
العام ىل اافو فل الفترة التاللة  )ROAit+1يانلدا يىغدت سللدة معامدل التح يد اللعد
مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة كلؤشددر ل د داا اللددالل  )0 103هددل تعنددل شن اللتغا درات اللسددتقىة
اللتضلنة فل النلوذج تُفسر  %10 3من التباين ش التغار فل اللتغار التداب معد العامد ىدل قدو
ُ
اللىكلة فل الفترة التاللة )ROEit+1
 )2بالنسددبة للعنويددة طلددوذج ااطح د ار بددالنار نلددل سللددة ) ُ (Fد شطهددا تخىددغ  )6 958ن د نسددتخ ام مع د
 )0 000هددل
العامد ىددل اافددو كلؤشددر لد داا اللددالل ذلد ند مسددتو معنويددة ( )Sig.يسددا
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ش ددل مددن  0 05ن د نسددتخ ام مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة كلؤشددر ل د داا اللددالل فددإن سللددة )(F
 )0 007هدل ش دل مدن  0 05يعندل ذلد
يىغت  )2 741ذل ن مستو معنويدة ( )Sig.يسدا
شط ن نستخ ام كل من ( )ROA & ROEكلؤشرات ل داا اللدالل نتضد شن طلدوذج ااطحد ار معندو
ذ دالدة ن ردداملة مددن ثد فإطد يو د ا د ىددل اا ددل مدن اللتغادرات اللسددتقىة لد تددأثار معنددو ىددل
اللتغار التاب
 )3تم التوصل إلى النتائج التالية من خالل اختبار المعنوية للمتغيرات (:)T-Test
 عند إستخدام معدل العائد على األصول امؤشر لألداء المالى :اللتغا ارت اللستقىة اللتلثىة فيتوزيعات اارباح ج اللنةأة الرافعة اللاللة فافل ال ل تؤثر ىل اللتغار التاب اللتلثل فل
مع العام ىل اافو ن اث يىغ مستو اللعنوية لهذه اللتغارات ىل الترتاص كلا يىل:
 )0 002 )0 024 )0 000 )0 000هو مستو معنوية ش ل من  )0 05ملا يعنل ود
ة معنوية ذات دالة ن راملة يانلا با ل اللتغارات اللستقىة ا تؤثر ىل اللتغار التاب ن اث شن
ة رار معنوية للست ذات دالة ن راملة
مستو اللعنوية لها شكخر من  )0 05ملا يعنل ود
بالتالل فإن متغار التفا ل يان اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح ( & CSRit × DIVit
 )CSRit2 × DIVitا يؤثر ىل مخلعة الع ة رار الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا
اللالل لىلنةأة بةكل معنو ش وهر ذل ن ش مستو من مستويات اللسةوللة اا تلاولة
 عند إستخدام معدل العائد على حقوق الملكية امؤشر لألداء المالى :اللتغارات اللستقىة اللتلثىدة فديتوزيعددات ااربدداح ج د اللنةددأة تددؤثر ىددل اللتغاددر التدداب اللتلثددل فددل مع د العام د ىددل قددو
اللىكلةن اث يىغ مستو اللعنوية لهذه اللتغارات ىل الترتاص كلا يىل )0 008 )0 001 :هو
ددة معنويددة ذات دالددة ن ردداملة يانلددا بددا ل
مسددتو معنويددة ش ددل م دن  )0 05ملددا يعنددل ددود
اللتغارات اللستقىة ا تؤثر ىل اللتغار التاب ن اث شن مسدتو اللعنويدة لهدا شكخدر مدن  )0 05ملدا
ددة را ددر معنوي ددة للس ددت ذات دال ددة ن ر دداملة بالت ددالل ف ددإن متغا ددر التفا ددل ي ددان
يعن ددل ددود
اللس ددةوللة اا تلاول ددة توزيع ددات اارب دداح ا ي ددؤثر ى ددل مخلع ددة الع ددة را ددر الخإل ددة ي ددان شطةد ددإة
اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل لىلنةددأة بةددكل معن ددو ش ددوهر ذل د ن د ش مسددتو م ددن
مستويات اللسةوللة اا تلاولة
ثالياً :قبول أو رفض الفرض اليانى (:)1( )H2
فل ضوا طتامج تحىال ااطح ار التل ششارت نلل ما يىل:

)1

ت استخ ام مستو معنوية  %5كأساس لقخو ش رفض الفرأل هو ما يعك

مستو ثقة %95
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م ود تأثار معنو للستو توزيعات اارباح النق ية ىل الع ة رار الخإلة يان شطةإة
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل لىلنةأة مقاساً بلع العام ىل اافو
م ود تأثار معنو للستو توزيعات اارباح النق ية ىل الع ة رار الخإلة يان شطةإة
اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل لىلنةأة مقاساً بلع العام ىل قو اللىكلة.
بلعنل ر ا يو تأثار تفا ىل اطةإة اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح النق ية
الفترة التاللة لها ()T+1؛ اث
الفترة الحاللة ( )Tىل ااداا اللالل لىلنةأة
ن مستويات اللسةوللة
ش ض ن تبار ( )T-Testم معنوية معام ت ااطح ار ذل
اا تلاولة اللختىفة
فل ضوا ماسخ يت خو الفرأل الثاطل لى راسة الذ ينا ىل شط " :ال يوجد تأثير

لمستو توزيعات األرباح النقدية على العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء
المالى".

 .3/10مناقشة وتفسير النتائج:
 .1/3/10الفرض األول:

ة رار إلة معنوية ذات دالدة ن رداملة د تأ دذ شدكل منحندل
توفل البا ث نلل ود
ىددل شددكل ددرا  Uمعكددوس يددان اللسددةوللة اا تلاولددة فددل الفتدرة الحاللددة ( )Tااداا اللددالل
لىلنةددأة فددل الفتددرة التاللددة ( )T+1مقاسداً بلعد العامد ىددل قددو اللىكلددةن اددث ش ضد ن تبددار
( )T-Testمعنويددة معددام ت ااطحد ار كلددا شن نشددارة هددذه اللعددام ت كاطددت B1 :مو ددص B2
ددة راددر إلددة لكنهددا راددر معنويددة للسددت ذات دالددة
سددالص كلددا ش ضددحت النتددامج ددود
ن راملة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل مقاساً بلع العام ىل اافو
برددفة امددة
فددل ضددوا ماسددخ يلكددن القددو بددأن طتددامج التحىاددل اي رددامل ت د
ات رار إلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل شكثدر مدن الع دات
ود
الخإلة بالتدالل دام البا دث بقخدو فدرأل ال ارسدة الدذ يدنا ىدل شطد  " :توجـد عالقـة غيـر

خطية بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى"

تتف د طتددامج ال ارسددة الحاللددة م د الع ي د مددن ال ارسددات السددابقة مثددل ( Marom,
2006; Lankoski, 2008; Wagner & Blom, 2011; Park 2016; Sun et al.
 .)2019; Xie et al. 2019اث يؤك هذا ايتجاه من ال راسات ىل شن الع ة يدان شطةدإة
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل ددرا  Uمعكددوس؛
اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل هددل
بلعنل شن هناك عالقة إيجابية يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل طتلجدة لتحقاد
اللناف اللزايا اللرتبإة يهذه ااطةإة ذل تل مستو ش طقإة معانة (نقطة التوازن) بع
هددذا اللسددتو تتحددو الع ددة نلددل عالقــة ســلبية طتلجددة تخنددل اللنةددأة مسددتويات مبددالغ فاهددا مددن
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شطةإة اللسةوللة اا تلاولة،
اللحققة

يترتص ىاها تحلل تكاللا نضاهلة مرتفعة لىغاية تفو اللناف

يانلا تتعارأل طتامج ال راسة الحاللة م الع ي مدن ال ارسدات السدابقة مثدل (Barnett
;& Salomon, 2012; Miras‐Rodríguez et al., 2015; Nollet et al. 2016
Chen et al., 2018; Maqbool & Bakr, 2019; Franco et al., 2020; Nuber et
)al., 2020؛ اددث يؤك د هددذا ايتجدداه مددن ال ارسددات ىددل شن الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة
ة رار إلة تأ ذ شكل درا Uن بلعندل شن هنداك عالقـة
اا تلاولة ااداا اللالل هل
ســلبية (عكســية) يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللدداللن اددث شن اللنةددأة ا تحقد
اللزايا اللناف اللرتبإة يتإخا شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ن مستوياتها اللنخفضة يال
ذل التأثار السىخل تل الوفو نلل مستو ش طقإة معانة من ايستثلارات اللرتبإة بأطةإة
اللسةوللة اا تلاولة تتحو بعد ها الع دة نلدل عالقـة طرديـة (موجبـة) هدل النقإدة التدل تخد ش
فاها اللنةأة فل تحقا مزايا مناف تإخا شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة د ير د اي دت ا
فدل النتددامج يدان ال ارسددة الحاللدة بددان هدذا ايتجدداه مدن ال ارسددات نلدل الع يد مدن ااسددباب منهددا:
ن ددت ا ياةددة التإخا د ش ن ددت ا اللقددايل اللسددتخ مة ل.لدداس اللتغا درات ش ن ددت ا الفت درة
الزمنلة محل ال راسة ش ن ت ا ج العانة
نضاف ًة نلل ما سخ تتعارأل طتامج ال راسة الحاللة بةكل وهر مد ال ارسدات السدابقة
التل تتخنل ايتجاه الخإل ن دراسة الع ة يان شطةإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
السخص فل ذلد هدو ن دت ا ااسدىوب اي ردامل اللتبد ن ادث ن تلد ت ال ارسدة الحاللدة ىدل
طلاذج ااطح ار رار الخإلة يانلا ن تل ت ال راسات السابقة ىل طلوذج ااطح ار الخإل
يلكن تفسار النتدامج التدل توفدل نلاهدا البا دث مدن د تإخاد طلدوذج ااطحد ار متعد د
ددة راددر إلددة تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل
الحد د مددن ال ر ددة الثاطلددة التددل تةددار نلددل ددود
شددكل ددرا  Uمعكددوس يددان اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل مقاس داً بلع د العام د ىددل
قو اللىكلة) فل ضوا طارية كل من :طارية الوكالة فرضلة اللفاضىة يان العام التكىفة)
طاري ددة شف ددحاب اللر ددال فرض ددلة الت ددأثار اي تل ددا ل) معد داً الت ددل يلك ددن شن يإىد د ىاه ددا
تد د
"الناري ددة اللو د د ة  "Unified Theoryفقد داً له ددذه النتلج ددة ف ددإن ااداا الل ددالل ف ددل
ددة
بأطة دإة اللسددةوللة اا تلاولددة د يلددر بلددر ىتان ش تغا درين فددل نتجدداه الع ددة هلددا:
مردية تر نلل العوام اللناف اللحققة من راا تإخا شطةإة اللسةوللة اا تلاولة فقداً
ددة كسددلة د تر د نلددل التكدداللا ايضدداهلة الناتجددة ددن
لفرضددلة التددأثار اي تلددا ل) ث د
دود مةدكىة
ايستثلارات اللبالغ فاهدا فدل شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة د يترتدص ىدل ذلد
الوكالة فقاً لفرضلة اللفاضىة يان العام التكىفة)
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 .2/3/10الفرض الثانى:

تإخا هذا النلوذج نلل م ود تأثار معنو للستو
توفل البا ث من
توزيعات اارباح النق ية ىل الع ة رار الخإلة يان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
لىلنةأة مقاساً بكل من مع العام ىل اافو مع العام ىل قو اللىكلة بلعنل ر
الفترة الحاللة
ا يو تأثار تفا ىل اطةإة اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح النق ية
الفترة التاللة لها ( .)T+1فل ضوا ماسخ ام البا ث بقخو
( )Tىل ااداا اللالل لىلنةأة
الفرأل الثاطل لى راسة الذ ينا ىل شط " :ال يوجد تأثير لمستو توزيعات األرباح النقدية

على العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى".

هن د د دداك بعدد د ددض ال ارسدد د ددات امدد د ددت ي ارس د د ددة الع دد د ددة ي د د ددان اللس د د ددةوللة اا تلاولدد د ددة ااداا
الل د ددالل فدد ددل ظد د ددل دد ددود توزيع د ددات ااربد د دداح كلتغاد د ددر سدد ددلم ُي ْلك د ددن شن يفسد د ددر الع د د ددة الخإلد د ددة
 ،Hunjraخد د د العا د ددل  )2018لقد د د ُىرد د ددت
يانهل د ددا مث د ددل د ارس د ددة ك د ددل مدد ددن ((2018
طتد ددامج هد ددذه ال ارسد ددات نلد ددل شن شطةد ددإة اللسد ددةوللة اا تلاولد ددة تد ددؤثر ىد ددل ااداا اللد ددالل نيجايل د داً
يلك د ددن تفس د ددار ذلد د د الت د ددأثار م د ددن د د د توزيع د ددات اارب د دداحن ا د ددث شن الللارس د ددات اا تلاول د ددة
الجاد د د ة تد د ددؤد نل د ددل زيد د ددادة شرب د دداح اللنةد د ددأة بالت د ددالل زيد د ددادة مس د ددتو توزيعد د ددات اارب د دداح اللقد د ددررة
لىلستثلرين تعال ثر ة اللساهلان من ث تحسن ااداا اللالل
ير د د د د اي د د ددت ا ي د د ددان طت د د ددامج ال ارس د د ددة الحالل د د ددة طت د د ددامج ال ارس د د ددات الس د د ددابقة نل د د ددل
بعض ااسباب هل:
 )1تخند د ددل البا د د ددث فد د ددل ال ارسد د ددة الحاللد د ددة الل د د د ل راد د ددر الخإد د ددل اللعتل د د د ىد د ددل تإخا د د د طلد د ددوذج
ااطح د د ار راد ددر الخإد ددل مد ددن ش د ددل محا لد ددة التعد ددرا ىد ددل م د د تد ددأثار توزيعد ددات ااربد دداح ىد ددل
الع دددة راد ددر الخإلد ددة محد ددل ال ارسد ددة ذل د د ىد ددل العك د د مد ددن ال ارسدددات السد ددابقة التد ددل تخند ددت
اللد د د ل الخإ د ددل اللعتلد د د ى د ددل تإخاد د د طل د ددوذج ااطحد د د ار الخإ د ددل بالت د ددالل ف د ددإن ن د ددت ا
يؤد نلل ن ت ا النتامج
اللتب
النلوذج اي رامل ُ
 )2د ددام البا دددث فد ددل ال ارسدددة الحاللدددة ي ارسد ددة توزيعد ددات ااربددداح بإ تبارهد ددا متغاد ددر ُمحفد ددز يلكد ددن شن
ُي د ددؤثر ى د ددل الع د ددة را د ددر الخإل د ددة مح د ددل ال ارس د ددة يانل د ددا ام د ددت ال ارس د ددات الس د ددابقة ي ارس د ددة
توزيع د ددات اارب د دداح بإ تباره د ددا متغا د ددر س د ددلم يلك د ددن شن ُيفس د ددر الع د ددة الخإل د ددة مح د ددل ال ارس د ددة
لكن ا يؤثر ىاها

 .11القسم الرابع :الخالصة والنتائج والتوصيات والمساهمات والدراسات المستقبلية:

تلثددل الهد د ا مددن ه ددذا البحددث ف ددل د ارسددة الع ددة يددان شطة ددإة اللسددةوللة اا تلاول ددة ااداا
اللالل فدل ظدل اللد ل رادر الخإدل الدذ يةدار نلدل ن تلاللدة شن تأ دذ هدذه الع دة شدكل منحندل
نضافة نلل د ارسدة تدأثار توزيعدات ااربداح النق يدة ىدل هدذه الع دة لتحقاد هدذا الهد ا دام البا دث
د ددة راد ددر إلد ددة يد ددان شطةد ددإة اللسد ددةوللة
بعد ددرأل ال ارسد ددات السد ددابقة التد ددل توفد ددىت نلد ددل د ددود
اا تلاولة ااداا اللالل لق ىا البا دث مدن هدذه ال ارسدات نلدل دود نتجداهان رملسداان لةدرح
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ة رار إلة تأ ذ شكل منحنل
تفسار الع ة محل ال راسة اإلتجاه األول ،توفل نلل ود
دة سدىخلة
ىل شكل را  Uيان شطةإة اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللاللن بلعندل شن هنداك
كس ددلة) ي ددان شطةد ددإة اللس ددةوللة اا تلاولدددة ااداا الل ددالل ن ا ددث شن اللنةد ددأة ا تحقد د الل ازيدددا
اللند دداف اللرتبإد ددة يتإخا د د شطةد ددإة اللسد ددةوللة اا تلاولد ددة ن د د اللسد ددتويات اللنخفضد ددة مد ددن هد ددذه
الللارسددات ياددل ذلد التددأثار السددىخل تددل الوفددو نلددل مسددتو ش طقإددة معانددة مددن ايسددتثلارات
ة مردية مو بة) هل النقإة
اللرتبإة بأطةإة اللسةوللة اا تلاولة تتحو بع ها الع ة نلل
التددل تخد ش فاهددا اللنةددأة فددل تحقاد م ازيددا مندداف تإخاد شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولة ند اللسددتويات
اللرتفعة من هذه الللارسات
دة رادر إلدة تأ دذ شدكل منحندل ىدل شدكل درا
شما اإلتجاه اليانى ،توفل نلل ود
ددة نيجايلددة يددان
 Uمعكددوس يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللدداللن بلعنددل شن هندداك
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل طتلجددة لتحقا د اللندداف الل ازيددا اللرتبإددة يهددذه ااطةددإة
دة سدىخلة طتلجدة تخندل
ذل تل مستو ش طقإة معانة بعد هدذا اللسدتو تتحدو الع دة نلدل
اللنة ددأة مس ددتويات مب ددالغ فاه ددا م ددن شطة ددإة اللس ددةوللة اا تلاول ددة ،د د يترت ددص ىاه ددا تحل ددل تك دداللا
نضاهلة تفو اللناف اللحققة
يتض ملا سخ شن ال راسات السابقة التل تنا لت الع دة رادر الخإلدة لد تتوفدل نلدل
طتامج امعة هللا يخا الع ة يان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل كلدا شن ال ارسدات
التل تلت فل الخاةة اللردرية لد تتعدرأل نلدل منا ةدة د ارسدة الع دات رادر الخإلدة يدان اللتغادرات
محددل ال ارسددة بالتددالل د يكددون مددن الل م د محا لددة د ارسددة الع ددة راددر الخإلددة بددالتإخا ىددل
اي تلداد ىدل طلداذج در مختىفدة دن طلدوذج
اللنةآت الل ر ة فل الخورفة اللررية من
ايطح د ار الخإ ددل ه ددل طل دداذج ايطحد د ار التربلبلددة ش ذات الد د ا متعد د دة الحد د د ( Quadratic
 .)Polynomial Regression Modelsوهو ما قام به الباحث فى الدراسة الحالية.
كلا ام البا ث بعرأل ال راسات السابقة التل تنا لت تأثار توزيعات اارباح ىل الع ة يان
شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل ل د يج د البا ددث  -فددل د د ىل د – سددو د ارسددتان
( ،Hunjra (2018خد العاددل  )2018امددت كددل منهلددا ي ارسددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة
اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل ظددل ددود توزيعددات ااربدداح كلتغاددر سددلم ُي ْلكددن شن يفسددر الع ددة
الخإلددة يانهلددا لقد ُىرددت طتددامج هددذه ال ارسددات نلددل شن شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة تددؤثر ىددل
ااداا الل ددالل نيجايلد داًن ا ددث شن الللارس ددات اا تلاول ددة الجاد د ة ت ددؤد نل ددل زي ددادة شرب دداح اللنة ددأة
بالتالل زيادة مستو توزيعات اارباح اللقررة لىلسدتثلرين تعادل ثدر ة اللسداهلان مدن ثد تحسدن
ااداا الل ددالل ف ددل د د د م ددا نمىد د ىلد د البا ددث ا تو د د ش د ارس ددات ام ددت ي ارس ددة مد د ت ددأثار
توزيعات اارباح كلتغار ُمحفز ىل الع دة رادر الخإلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا
اللالل
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تإخاد طلدوذج ااطحد ار رادر
طتامج التحىال اي رامل من
توفل البا ث من
ددة راددر إلددة معنويددة ذات دالددة ن ردداملة د تأ ددذ شددكل منحنددل ىددل شددكل
الخإددل نلددل ددود
درا  Uمعكددوس يدان اللسددةوللة اا تلاولدة فددل الفتدرة الحاللدة ( )Tااداا اللددالل لىلنةدأة فددل الفتدرة
ة رار إلة
ود
التاللة ( )T+1مقاساً بلع العام ىل قو اللىكلة بايضافة نلل ماسخ
لكنهددا راددر معنويددة للسددت ذات دالددة ن ردداملة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل
مقاسداً بلعد العامد ىددل اافددو بالتددالل يددت خددو فددرأل ال ارسددة الددذ يددنا ىددل شطد  " :توجــد

عالقة غير خطية بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى"

فننى ءننو مننا سننبل يلكنن ،القننوم بننرن اللسنناهلة ال يسننية للبحننث الحننالى تثل ن فننى أن معاد
ال ارسددات التددل امددت بإ تبددار الع ددة يددان اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل الخاةددة اللردرية
ن تل ت ىل الل ل الخإدل اللعتلد ىدل نسدتخ ام طلدوذج ايطحد ار الخإدل يانلدا يحدا البا دث
التإخا ىل اللنةآت العامىة فدل الخاةدة اللردرية مدن د تخندل اللد ل رادر الخإدل ند د ارسدة
الع ة يان اللسةوللة اا تلاولة ااداا اللالل
طتامج التحىال اي ردامل نلدل د م دود تدأثار معندو للسدتو
كلا توفل البا ث من
توزيعات اارباح النق يدة ىدل الع دة رادر الخإلدة يدان شطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة ااداا اللدالل
لىلنةددأة مقاس داً بكددل مددن مع د العام د ىددل اافددو مع د العام د ىددل قددو اللىكلددة ش شط د ا
يو تأثار تفا ىل اطةإة اللسةوللة اا تلاولة توزيعات اارباح النق ية د الفتدرة الحاللدة ()T
الفتدرة التاللدة لهدا ( .)T+1فدل ضدوا ماسدخ يدت خدو الفدرأل الثداطل
ىل ااداا اللالل لىلنةأة
لى راسة الذ ينا ىل شط " :ال يوجد تـأثير لمسـتو توزيعـات األربـاح النقديـة علـى العالقـة بـين

أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالى".

تتلثددل شهد ال ارسددات اللسددتقخىلة التددل يلكددن لىبددا ثان تنا لهددا فددل تإخاد ال ارسددة الحاللددة ىددل
إدداع الخنددوك اللؤسسددات اللاللددةن اددث لد يد ل ضددلن طإددا ال ارسددة التإخاد ىددل هددذه النوولددة
من القإا ات ذل يه ا التعرا ىل مخلعة الع ات يدان اللتغادرات إلدة /رادر إلدة) فدل
إاع الخنوك اللؤسسات اللاللة طا اًر ان هذه القإا ات تعتخر من القإا ات التدل لهدا مسداهلات
هامة كخارة فل مجا اللبادرات اا تلاولة
كلددا يلكددن لىبددا ثان د ارسددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل فددل
الة ددركات الر ددغارة اللتوس ددإة لىتحقد د م ددن مخلع ددة ه ددذه الع ددة افد د ًة شن الة ددركات الر ددغارة
اللتوسإة تعاطل من مةاكل فل توافر مرادر التلويل الكاهلة اداا شطةإتها كلا شن الةدركات
الرددغارة اللتوسددإة تعتخددر نر د اًر هام داً يسددا فددل تحقا د التنللددة اللسددت امة ىددل طحددو كخاددر فددل
الخاةة اللجتل الذ تعلل هل بالتالل فإن ايلتزام بأطةإة اللسةوللة اا تلاولة  -الذ يسدتهى
ر كخار من موارد اللنةأة -يكون ل تأثار اضد ىدل ااداا فدل هدذه الةدركات بالتدالل فدإن
التسدا الهددام هنددا هدو :هددل هددذا التدأثار د يكددون تددأثا اًر إلداً شم راددر إلداً؟ نضداف ًة نلددل مددا سددخ
يوفل البا ث با راا اللزي من ال راسات اللستقخىلة بةأن اللح دات العوامل التل يلكدن شن تدؤثر
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ىددل مخلعددة الع ددة يددان شطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة ااداا اللددالل ذل د مددن ش ددل فه د هددذه
الع ددة ى ددل طح ددو شفض ددل التع ددرا ى ددل اللتغاد درات الت ددل يلك ددن شن ت ددؤثر فاه ددا م ددن شمثى ددة ه ددذه
اللتغارات التل يلكن دراستها :ال يون طوع الرنا ة التل ينتلل نلاها القإاع د رة لاة اللنةأة
يوفل البا ث منةآت اا لا خل نطخرامها فل الللارسدات اا تلاولدة شن تحد د اللسدتو
الل مد مددن هددذه الللارسددات الددذ ُيل ْكنهددا مددن شداا د رهددا اا تلددا ل الخاةددل بةددكل فعددا مد د م
ي رها ااساسل اللتلثل فل تحقا اارباح تعال ثر ة اللساهلان تدل تدتلكن منةدآت
اي
اا لا من ايستلرار البقاا تحقا شه افها يختى اللستو الل م من الللارسات اا تلاولة
من منةأة آل ر من إداع آل در لكدن بردفة امدة يلكدن لىلنةدآت شن تأ دذ فدل ن تبارهدا بعدض
العوامل ن تح ي اللستويات الل ملة ل طةإة اا تلاولة بلا ا يؤثر ىدل د رهدا فدل تىخلدة كافدة
مإالبددات تو عددات اام دراا شفددحاب اللرددال س دواا شكاطددت هددذه التو عددات ف دريحة ش ضددلنلة
سواا شكاطت هذه اللإالبات ماللة ش رار ماللة من شمثىة هذه العوامل:
 حجــم المنشــأة :نن اللسددتو الل م د اطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة سددوا يكددون ش ىددل بالنسددبة
لىلنةأت ذات الحج ااكخر
 المـــوارد الماليـــة المتاحـــة للمنشـــأة ،وأدائهـــا المـــالى :نن اللس ددتو الل مد د اطة ددإة اللس ددةوللة
اا تلاولة سوا يكون ش ىل بالنسبة لىلنةأت ذات ااداا اللالل الجا طسص الساولة الربحلة
اللرتفعةن اث يؤد ذل نلل توافر اللوارد اللاللة الكاهلة اداا هذه ااطةإة العك
 نوع القطاع الذ تنتمى لل المنشـأة :يدؤثر طدوع القإداع الدذ تنتلدل نللد اللنةدأة ىدل مسدتويات
اللسددةوللة اا تلاولددة الل ملددة كلددا هددو الحددا فددل القإا ددات التددل يكددون لهددا تددأثار سددىخل ىددل
الخاةة اللجتل مثل إاع الإا ة الختر ن اث تكون مستويات االتزام باللسدةوللة اا تلاولدة
الخاةلة ش ىل فل هذه القإا ات من القإا ات اا ر
 دورة حيـــاة المنشـــأة :اللنةددآت ااكثددر طضددجاً مددن اللحتلددل شن تلاددل نلددل ايطخ دراس ايسددتثلار
بةكل شكخر فل شطةإة اللسةوللة اا تلاولة يانلا اللنةآت التل تكون يثة فل مر ىدة النلدو
تلال نلل تخ لض ج ايسدتثلارات اا تلاولدة التركادز ىدل تحقاد ااربداح ز دادة نسدتثلارها
من ش ل تحقا معد ات طلدو مرتفعدة بالتدالل د يكدون لد رة لداة اللنةدأة التدل تلدر يهدا تدأثار
ىل اللستو الل م ل طةإة اا تلاولة الذ تتخناه اللنةأة
 المخاطر التى قـد تتعـرض لهـا المنشـأة :اللخدامر التدل تتعدرأل لهدا اللنةدأة طتلجدة لعد م ايلتدزام
بللارس ددات اللس ددةوللة اا تلاول ددة مث ددل مخ ددامر الس ددلعة مخ ددامر التلوي ددل مخ ددامر ف ددرأل
العقوبددات الغ ارمددات تددؤثر ىددل اللسددتو الل م د اطةددإة اللسددةوللة اا تلاولددة التددل تقددوم يهددا
اللنةأة
 القواعد التنظيمية :نن اللستو الل م اطةدإة اللسدةوللة اا تلاولدة يتدأثر شيضداً بالقوا د التدل
تنا الللارسات اا تلاولة دا ل اللجتل الذ تعلل هل اللنةأة
 المقارنة بين العوائد والتكاليف االجتماعية :يجص ىدل اللنةدآت تح يد التكداللا التدل تتحلىهدا
اللندداف العوام د اللتو عددة مددن راا تخنددل الللارسددات اا تلاولددة تخنددل اللسددتو الل م د مددن
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اللنفقة كلا ينبغل ىل اللنةأة تح ي
ااطةإة اا تلاولة الذ يحق لها وام تفو التكاللا ُ
الهد د ا م ددن راا الللارسد ددات اا تلاول ددة م ار عتد د بردددفة مس ددتلرة ذلد د م ددن ش ددل نضد ددافة
ااطةإة اا تلاولة الهامة التل تحق هذه ااه اا زستبعاد ااطةإة اا ر
 عوامل أخر  :هل تتلثل فل ش وامدل ش در د تدر اللنةدأة شطهدا يلكدن شن تعتلد ىاهدا ند
تح ي اللستو الل م من الللارسات اا تلاولة الذ يحق لها ش ىل مستو ل داا اللالل
فددل ضددوا ماسددخ يلكددن القددو بددأن الق د اررات التددل تتخددذها ندارة اللنةددأة مددن ش ددل تحقا د
شه د اا تعاددل سللددة اللنةددأة ثددر ة اللسدداهلان ا ي د شن تتضددلن الق درار الخدداص بإ تلددار اللسددتو
الل م من الللارسات اا تلاولة الذ يرتبم بحج النفقات التل تتحلىها اللنةأة فل هذا الر د
بحاث يكون ذل اللستو متسقاً م هذه ااه اا

 .12المراجع:
 -1الدوريات:

بخا ددت محلد د يه دداا الد د ين

ددر ن  )2019د ارس ددة شث ددر تق ددارير ايس ددت امة ى ددل ااداا الل ددالل

لىةركات :دراسة تإخل.لة ىل الةركات العقارية الل ر ة فل اللؤشر اللرر لىلسةوللة اا تلاولة
مجلة الية التجارة للبحوث العلمية كىلة التجارة

يرك ددات

الد د س ددعا

امعة ااسكن رية الع د الثاطل 33 - 1

 )2018توف ددلا الع ددة ي ددان ايفر دداح اللحاس ددخل ددن شبع دداد اللس ددةوللة

اا تلاولددة ااداا اللددالل مجلــة الفكــر المحاســبى كىلددة التجددارة

امعددة ددان شددل

اللجى د 22

الع د اا ) 740 - 682

 )2015اللسةوللة اا تلاولة زدارة الرب

سن طرر م

ااداا اللالل  :شدلة لىلة من

الةركات السعودية اللسجىة مجلة التجارة والتمويل كىلة التجارة

امعة منإا الع د الراب

189-154

لاد مرإفل ش ل

 )2014نمار محاسخل مقترح لتقال تأثار اللسةوللة اا تلاولة

ىل

ااداا اللالل زطعكاساتها ىل سللة اللنةأة :دراسة تإخل.لة مجلة الفكر المحاسبى كىلة التجارة
امعة ان شل

رماىل سناا محل
دراسة تإخل.لة

امعة ان شل

 )2016شثر مستو ايفراح ن اللسةوللة اا تلاولة ىل سللة الةركة:

ىل الةركات اللقا ة بالخورفة اللررية مجلة الفكر المحاسبى كىلة التجارة

شو ل ش ل محل
اا تلاولة

اللجى  18الع د اا ) 308 -237

اللجى  20الع د الراب ) 374 -331

 )2017شثر التحفظ اللحاسخل التوزيعات ىل اللساهلان شطةإة اللسةوللة

ىل ااداا اللالل اللستقخىل :دراسة تإخل.لة

ىل الةركات اللقا ة فل الخورفة
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اللررية مجلة الفكر المحاسبى كىلة التجارة

975 -923

مبللة ثناا محل

امعة ان شل

 )2011طلوذج مقترح لتقال شثر

اللجى  21الع د الثالث)

وكلة الةركات الوفاا بلسةولاتها

اا تلاولة ىل شداا الةركة سللتها السوسلة فل ضوا اللؤشر اللرر للسةوللة الةركات مجلة

الدراسات والبحوث التجارية كىلة التجارة
مر ة محل

خ الراز

امعة ينها اللجى الثاطل الع د الثاطل) 33 -1

 )2019دراسة شثر تقارير ايست امة ىل ااداا اللالل لىةركات :دراسة

تإخل.لة ىل الةركات العقارية الل ر ة فل اللؤشر اللرر لىلسةوللة اا تلاولة مجلة الية

التجارة للبحوث العلمية كىلة التجارة
خ العال

نان محلود

امعة ااسكن رية الع د الثاطل 38-1

 )2018سلاس تفسار الع ة التفا ىلة يان اللسةوللة اا تلاولة
ىل الةركات اللقا ة في سو

ااداا اللالي سللة اللنةأة :دراسة تإخل.لة

اللرري مجلة الفكر المحاسبى كىلة التجارة

امعة ان شل

اا ار

اللاللة

اللجى  22الع د الثاطل)

932-867

خ الفتاح هالة خ النخل  )2010ال.لاس اللحاسخل اثر ملارسات اللسةوللة اا تلاولة ىل

ااداا اللالل لىةركات فل ضوا مبادئ وكلة الةركات مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين كىلة
امعة القاهرة الع د 92-63 76

التجارة

خ اللتعا

اي تلار

بة

خ اللتعا

ن ملارسات الحوكلة اللسةوللة اا تلاولة القضايا الخاةلة ىل سللة الةركة مجلة

المحاسبة المصرية كىلة التجارة
قل يوط

 )2012دراسة ااثر التفا ىل آلللات الحوكلة ايفراح

سن

امعة القاهرة الع د الثالث 843 – 799

 )2010طلوذج مقترح ل.لاس اللحتو اللعىوماتل لإلفراح

اللرر للسةوللة الةركات :دراسة ا تبارية
امعة القاهرة الع د الساب

محل

طاار رياأل

مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين كىلة التجارة

السبعون 360-319

ش رن

 )2016شثر اللسةوللة اا تلاولة ىل ااداا اللالل لىةركات

مجلة الدراسات والبحوث التجارية كىلة التجارة
مرإفل مر ان ال

ن اللؤشر

امعة ينها الع د اا

403 -363

 )2017العوامل اللح دة لق اررات توزي اارباح فل الةركات اللساهلة

اللررية المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية كىلة التجارة

امعة ناة السوي

الثامن مىح الع د الثاطل) 432 -407
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) الع ة يان مستو ايفراح ن اللسةوللة اا تلاولة لىةركات2016

نان محل

يوس

لة ىل الةركات الل ر ة فل اللؤشر اللرر للسةوللة الةركات مجلة. دراسة تإخل:شدامها اللالل
396-353 )  الع د اا20 اللجى

امعة ان شل

الفكر المحاسبى كىلة التجارة
:الرسائل

ل ر ة ملارسة

لاس التأثار اللتباد.) نمار مقترح ل2018

ىل ااداا اللالي لىةركات رسالة

الحوكلة

وا

متولل

-2

رمضان منا

اللسةوللة اا تلاولة اللسةوللة الخاةلة
امعة ان شل

) سلاس شثر تإخا اللؤشر اللرر للسةوللة الةركات2015 لا كامل

داتوراة كىلة التجارة
خ الر ل

ن التنللة اللست امة فل ضبم ااداا اللالل م دراسة ما اطلة ىل الةركات اللررية اللقا ة
امعة ناة السوي

بالخورفة رسالة داتوراة كىلة التجارة
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